
ARKEOLOGI I NORR 8/9 
1995196 





ARKEOLOGI I NORR 
8/9 
1995/96 

UMEA UNIVERSITET 
Institutionen for arkeologi och samiska studier 

UMEA UNIVERSITY 
Department of Archaeology and Sami Studies 



Utgivare: Institutionen for arkeologi och 
samiska studier, Umea universitet 

Redaktor: Lena Holm 
Layout och redigering: Lillian Rathje 

Distribution: Institutionen for arkeologi 
och samiska studier,Umea universitet, 
901 87 Umea 

Figuren pa omslaget ar fran undersokningen 
av boplatsen Sodra Martsbo, Valbo socken, 
Gastrikland. Foto: Tom Sandstedt, 
Lansmuseet Gavleborg. 

ISSN 0284-SSBX 
Tryclc Solfjadern offset AB. 
Umea 1999 



Innehallsforteckning 

Lena Holm 
Forord 

Katarina Liases 
En medeltida jarnframstallningsplats 
i astra Halsingland 

Anders Hansson och Lillian Rathje 
Den som graver en grop :it andra 

Anna-Karin Lindqvist 
Gallsatter och Lappnaset, fran fossila 
jarnalderslamningar till "drive-through" 

David Loeffler 
Inven teringsmetoder 

lngela Bergman 
Gamla rapporter och ny kunskap 

Berit Andersson 
En exploateringsgravd boplats i nytt ljus. En bearbetning 
av den mesolitiska boplatsen Hogland, RAA 181, 
Dorotea socken, Lappland 

Erik Norberg 
Arkeologi langs vag 400 mellan Svanstein och Pello. 
Fordelen med en exploatering 

Lena Holm 
Skarvor, skarvor, skarvor . . . Inledning till studier 

5 

9 

23 

43 

69 

93 

103 

119 

av neolitisk keramik utifran ett kommunikativt perspektiv 127 



Arkeologi i norr 8/9:69-92. Umea 1999. 

Inventeringsmetoder 

David Loe./Jler 

Abstract 
A growing dissatisfaction with the visual survey methods employed by the Central 
Board of National Antiquities when searching for Stone Age dwelling sites in 
Northern Sweden led to the development of an alternative survey strategy. This 
strategy was tested in a limited trial area during the 1991 field season in the County 
of Vasternorrland. The results showed a noticeable increase in the numbers of 
registered sites of Stone Age character. A total of 568 sites were documented between 
1987-1991 in Vast:ernorrland, out of which 246 or 43.3% of the total were registered 
within the 1991 trial area. The results from an experimental survey of Lake Fager-
vikssjon revealed that the majority of the Stone Age dwellings sites are located on 
well drained soil deposits consisting primarily of sand. The registration and 
documentation of Stone Age dwelling sites by the Central Board of National 
Antiquities is the only safeguard there is against the continuing destruction of this 
type of site by the ever expanding forest industry. It is therefore imperative that we 
employ survey strategies that are suited to the task of locating these types of sites. 

David Loeffler, lnstitutionen for arluologi och samislea studier, Umea universitet, 901 87 Umea. 

Inledning 
Den inventerings metod som anvandes for att hitta boplatser av stenalders-
karaktar vid Rikantikvarieambetets (RA.A) s. k. andragangs eller kulturhis-
torisk inventering i Sverige mellan 1974 och fram till mitten av 1990-talet 
var baserad pa okularbesiktning. 

"Inventeringens metodik bygger pa okularbesiktning och maste sa gora 
med hansyn till tid och resurser. Okularbesiktningens metodik har dock ej 
varit foremcil for nagon mera principiell behandling, men en dylik skulle ej 
sakna intresse" (Selinge 1974: 11). 

Okularbesiktningens metodik blev foremal for en diskussion och ifraga-
sattes slutligen av nagra arkeologer som deltog i RAA:s andragcings invente-
ring i Vasternorrland mellan 1987-1991. Kritiken mot denna metod hade 
sin grund i en vaxande misstro mot mojligheten att hitta vissa delar av det 
totala besrandet av boplatser av stenalderskaraktar som finns att upptacka i 
landskapet. En alternativ (eller aktiv) inventeringsmetod provades ut inom 
en begransad del av 1991 ars inventeringsomrade i Vasternorrland. Resul-
taten av denna alternativa inventeringsmetod visade en markant okning av 
antalet registrerade boplatser. 

Boplatsbegreppet ar inte helt oproblematisk. Boplats definitionen har 
forandrats och utvidgats allteftersom kunskapen om denna fornlamnings-

69 



typ har okat. Man har anvant begrepp som boplats av stenalderskaraktar, 
boplats utan synlig markering ovan mark~ boplatsvallar, boplatsgropar, har-
dar m. m. Man bar aven betonat skillnaden mellan en boplats och en s.k. 
skarvstensforekomst. En lamning ar en boplats om det hittas avslag och/ 
eller foremal tillsammas med skarvsten. En skarvstensforekomst bestar ute-
slutande av skarvsten, oftast i ringa antal. I denna uppsats anvands termen 
'boplats' som synonym for alla de ovan uppraknade begreppen inklusive 
begreppet skarvstensforekomst. Dvs. med boplats avses en plats dar man-
niskor bar uppehallit sig en langre eller kortare tid och lamnat spar efter sig 
i form av synliga anlaggningar, skarvsten, foremal och/ eller avslag m. m. 
samt dar stenredskap anvants under hela eller en del av den tid som platsen 
utnytt)ats. 

lnventeringsmetodik 
RAA:s metod att inventera fram boplatser av stenalderskaraktar utan synlig 
markering ovan mark vid andragangs inventeringen mellan 197 4 och fram 
till mitten av 1990-talet verkar bar varit likadan over hela Sverige. Den 
dominerande inventeringsmetoden har varit okular besiktning ide oppna 
akermarkerna samt langs de oppna strandplanen in till vattendragen (Bertils-
son 1986:106f; Bertilsson och Winberg 1985:59ff; Edvinger 1988:245; 
Flink 1985a:l09, 1985b:179 £, 1986:75, 1988:225£ och 1990:205; Gren 
och Magnusson 1991:105; Holmgren och Tronde 1990:121; Johansen 
1991:72; Jonsson 1984:32 och 1985: 136; Larsson 1984:144 och 1987: 189; 
Linner 1988; Lothman 1984:20, 1985a:29, 1985b:126, 1986:133, 
1987:132, 1988:207, 1991:146 och 1993:255; Magnusson och Gren 
1990: 173; Persson 1990:191; Roos 1988:253; Tronde 1987: 113ff samt 
Ullberg-Ornell 1985:87). 

Akerrekognoscering ar behaftad med vissa svarigheter. Den begransas 
till en kort tid pa var och host med hansyn till jordbruksarbetet. Inventerings-
och besiktningsforhallandena kan forsamras ytterligare beroende pa typ av 
grodor pa akern, om akern plojts eller harvats, om akermarkerna ar for 
torra samt vaderleken. I omraden dar antalet registrerade boplatser ar mar-
kant laga bar man ocksa noterat att tillgangen till de oppna akerytorna var 
starkt begransad pa grund av att de lag i trada eller i vall eller att de var 
igenvaxta till foljd av jordbruksnedlaggelse (Bertilsson och Winberg 1986:65; 
Lothman 1987:132 samtJohansen 1991:72). 

Strandinventeringar forsvaras av dels hogt vattenstand och dels av palag-
ring av jord och slam pa stranderna. Dessa omstandigheter forsvarar upp-
tackten av nya boplatser och i manga fall omojliggors identifiering och 
registrering av tidigare kanda lokaler (Englund 1987:178 f(, Johansen 
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1991:72, Larsson 1987:189 f., Magnusson och Gren 1990:174 samt Pers-
son 1990: 191). 

I de omraden dar landhojningsforloppet varit kant harman aven utnytt-
jat denna mojlighet till att lokalisera boplatserna langs den forntida kust-
linjen. I praktiken bar aven detta inneburit rena akerrekognosceringar 
(Magnusson ocb Gren 1990: 173 samt Flink 1990: 206). 

Forekomsten av losfynd och tidigare kanda fyndplatser har ocksa an-
vants med varierande framgang for att lokalisera boplatserna, de fiesta ater 
igen pa akrarna. I vissa omraden harman anvant sig av tidigare invente-
ringar genomforda av privatpersoner eller av andra institutioner som vag-
ledning for att bitta ocb registrera boplatser. Tva omraden som har haft 
speciell nytta av detta ar Bohuslan genom dens. k. Goteborgsinventeringen 
samt delar av Norrlands inland genom de inventeringar ocb gravningar 
som genomfordes i samband med de stora sjoregleringarna under framst 
1950- och 1960-talet (Gren och Olsson 1994: 176). 

Till en viss del harman aven utnyttjat de oppna ytor som vagskarningar, 
traktorspar, diken, stigar m. m. erbjuder for att finna boplatser (Larsson 
1984:144 samt Gren och Olsson 1994:176). I sporadiska fall bar man aven 
anvant spade vid lampliga lagen och oppnat sma provgropar for att fast-
stalla forekomsten av forhistoriska boplatslamningar (Larsson 1984: 144; 
Magnusson och Gren 1990:174 samt Gren och Olsson 1994:176). 

Men i huvudsak maste man konstatera att inventeringsmetodiken vid 
RAA:s andragangs inven tering mellan 197 4-1990-talet bestod av okular 
besiktning i akermark och langs stdinder. 

Sand och Grus 
Den okulara inven teringsmetodiken exporterades till Vasternorrland nar 
detta Ian berordes av andragangsinventeringen fr. o. m. 1987 (se Fig. 1). 
Det relativt laga antalet registrerade boplatser i Vasternorrland under de 
forsta aren 1987-1990 ledde till ett vaxande missnoje med okularbesikt-
ning som metod bland den inventeringspersonal som arbetade i detta Ian. 
Sakta borjade man ifragasatta lampligheten av denna metodik samt med 
trevande steg soka efter alternativ. Inspirationskallorna var i buvudsak tre; 
en sallan uppmarksammad men mycket intressant uppsats av Linder och 
Rissen (1966), en artikel av Baudou (1967) samt Modigs (1979) geolo-
giska undersokningar i Anundsjo sn, Angermanland. Genom tidigare un-
dersokningar samt lang personlig falterfarenhet pavisade Linder och Rissen 
att de norrlandska boplatserna ofta hittades i vissa aterkommande lagen i 
terrangen och att deras placering inte bara paverkades av topografiska fak-
torer, utan aven av geologiska. Boplatser aterkom ofta pa torra och 
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Fig. 1. Karta over Viisternorrland och inventeringsomraden mellan 1987-1991. 
lnventeringsomrtidet 1987 var 800 krrlstort och tackningsgraden var 1.3 krrl per 
dag, 1988-ars omradet var 2575 krrl stort och tiickningsgraden 1,4 km2 per Jag, 
1989-ars omrade var 254 5 krrl stort och tiickningsgraden 1,2 krrl per dag, 1990-ars 
omrade var 2650 krrl stort och tiickningsgraden 2 krrr per dag och 1991-ars omrade 
var 3000 W stort och tiickningsgraden 2,2 krrl per dag. 

valdranerade marker intill vatten pa stdinder, moranryggar, rullstensasar, 
sediment- och moranuddar, vid sjoarnas utlopp, vid sund mellan sjoar, in-
vid forsar, pa oar, vid alvarnas lugnvatten, vid vattendragens sammanfloden 
m. m. (Linder och Rissen 1966: 195). Genom ett stereoskopiskt studium 
av flygbilder kunde de identifiera formodade boplatsomraden och sedan 
testa dessa antaganden genom faltkontroll. Resultatet av denna metod var 
mycket gott. Oftast hittade de boplatsindikationer pa de utpekade plat-
serna direkt pa strandplanen, men de oppnade aven sma provgropar i den 
torvbundna terrangen i skogen ovanfor stranden. Dessa provgravningar 
bestod av ett eller flera stickprov med spade (Linder och Rissen 1966: 199). 

Baudou gjorde liknande erfarenheter i sokandet efter forntida strandbunda 
kustboplatser i Angerman! and. Utifran flygbildstolkning, losfyndsspridning 
och landhojningsforloppet sokte han upp de formodade boplatsornraderna 

72 



kring sjoar som tidigare var en del av det forna havet. Provgropar togs upp 
pa de platser dar inga fynd var direkt synliga vid besiktningstillf'allet (Baudou 
1967:85). Baudou noterar ocksa att " ... markbeskaffenheten spelat en avgo-
rande roll for boplatsernas lokalisering. Man undvek att lagga boplatsen pa 
lermark, aven om det topografiska laget var ypperligt" (Baudou 1967:89). 
Istallet foredrog man lattdranerade marker sa som sand, grus och moran. 

Modig presenterar landhojningsforloppet i Anundsjo mellan 275-50 m 
o. h. dvs. fran ca 7100-2000 £ Kr. och papekar att boplatserna oftast fore-
kommer pa isalvsavlagringar samt del vis aven pa havs-och sjosediment, dvs. 
i bada fallen pa sand och grus (Modig 1979). 

En del av RAA:s inventerare gjorde liknande observationer i andra delar 
av Sverige vid redovisning av andragangsinventeringens arliga resultat. De 
konstaterade att boplatserna ofta Jigger koncentrade pa lattdranerade mar-
ker pa sma sandiga sluttningar eller upphojningar i akermarken (Larsson 
1984:144, Lothman 1984:20, Flink 1986:75, Bertilsson 1986:107). 

Med spade och jordanskartan 
Ambitionerna var tre infor RAA:s andragangsinventering 1991 i Anundsjo 
omradet. Att utifran synliga boplatsrester pa strandplanen hitta bevarade 
lamningar i skogen intill, att aven hitta bevarade lamningar i skogen intill 
vattendrag dar inga spar var synliga pa de oppna stranderna, samt att hitta 
boplatser i skogen utefter de forntida strandlinjerna sam idag ligger langt 
ifran vatten. For att gora detta var spaden och jordartskartan oumbarliga 
arbetsredskap. 

RAA bekostade inkopet av jordartskartan over Vasternorrland som ar 
sammanstalld av Sveriges Geologiska Undersokning under ledning av Lund-
qvist (1987) i skala 1:200 000 och ungeHir halften av arets inventerare ut-
rustade sig sjalva med spade genom egna inkop. Det stalldes inga krav pa 
att man maste bara spade och anvanda sig av jordartskartan. Att gora sa var 
kontroversiellt och foremal for en hel del diskussioner och kritik. En spade 
var for tung och klumpig att bara, stickproverna tog alltfor lang tid och 
orsakade fornlamningen onodiga skador och att inventera efter jordarts-
kartan gav en alltfor ensidig bild av fornlamningarnas spridning (se nedan) 
var nagra av de mer seriosa invandningarna sam kom fran dem som inte 
utnyttjade denna arbetsmetod. Det forsta problemet undanrojdes genom 
att utrusta spadarna med en axel rem, vilket lamnade bada handerna fria vid 
faltarbete. Efter nagra veckor var alia sam dagligen anvande sig av spaden 
overens om att det var inga problem att ha den med i !alt. De sam vande sig 
vid att anvanda spade uttryckte ofta anger over att de inte tidigare anvant 
sig av den, och de kande sig direkt handikappade om de inte hade spaden 
med sig varje dag. 
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Manga som inte var insatta i hur vi anvande spaden fick for sig att meta-
den inbegrep tidsodande gravning. Sa var det inte. Metoderna att anvanda 
spaden var tre. Om omradet vid besiktningstillf'allet uteslutande bestod av 
sand behovde man inte grava ails. Spaden anvandes som en sond och kor-
des ner i backen. Tog inte spadens blad emot nagot giek man fern steg 
framat och korde ner den igen. Denna procedur upprepades tills man bade 
kande och horde det karaktaristiska ljudet av sten mot metall - crunch. 

Darefter kunde man boja spaden framat utan att dra ut den ur marken. I 
den 7-10 em breda glipa som uppstod strax bakom spadens blad kunde 
man stoppa ner handen och dra fram den sten som tdiffades. Om den var 
en skarvsten var saken klar. 

I moranmarker fungerar inte denna metod. Istallet maste man oppna ett 
fonster i torven genom att med spade skara upp torven pa tre sidor, kora in 
spaden under torven oeh vika upp den. Om platsen innehaller rester av 
forhistorisk bosattning ligger de i regel strax under torven. Efter besiktning 
brukar torven falla tillbaka pa plats av sig sjalv nar man drar bort spaden. 

Den tredje metoden innebar att man faktiskt tog upp ett liter titthal i 
marken. Sma titthal pa 30 x 30 em togs upp pa de platser som av topogra-
fiska skal borde vara utmarkta boplatslagen men dar de andra tva meto-
derna inte gav nagot resultat. I sjalva verket anvanda man sig av en kombi-
nation av alia tre metoderna i varierande grad vid sokande efter boplats-
lamningar. Mellan 10 och 25 fonster oeh/eller titthal var oftast tillrackligt 
for att avgora om det fanns en boplats inom det misstankta omradet. Det 
finns inga tidsstudier over hur lang tid det tog att avgora om plasen for 
granskningen inneholl forhistoriska rester med denna metod. Min subjek-
tiva bedomning ar att det gick fortare an att t. ex. leta fram, lokalisera oeh 
dokumentera flngstgropar eller en fabodvall. Linder oeh Rissen uppger att 
det tog tva arbetsdagar till fots oeh med bat att undersoka den over 9 km 
langa och ca 1 k.m breda sjon Hallvattnet i Angerman land (Linder & Rissen 
1966:200). 

De skador som asamkas boplatserna i samband med denna inventerings-
metod ar ringa. Ett exempel pa detta arden nyligen upptaekta boplatsen 
vid Namforsen, RAA 158 i Adals-Lidens sn. Angermanland {Loeffier 1997). 
Det kravdes ungef'ar tjugo styeken 30 x 30 em stora titthal, sammanlagt ea 
1,8 m2 for att konstatera att boplatsrester forekom pa platsen. Boplatsen 
har en yta av ca 13.000 m2 vilket innebar att 0,01 o/o av boplatsen skadades 
genom stiekprovstagningen. Stiekprovsskador bor stallas i relation till de 
eventuella skador som kan uppsta pa en boplats genom t. ex. vindfallor 
eller genom skogsavverkning oeh skogsharvning. 
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Resultat 
Totalt hittades 568 boplatser mellan 1987-1991 i Vasternorrland varav 
246 (43,3o/o) patraffades i 1991-ars inventeringsomrade. Av dessa hittades 
196 (34,5o/o) enbart i Anundsjo socken och 39 (6,8o/o) i det intilliggande 
Bjorna socken (se Fig. 2 och 3). 

Okningen av antalet boplatser som patraffats intill vattendrag samt i 
skogen ar markant inom 1991-ars omrade. Lika markant ar minskningen 
av antalet boplatser som hittats i aker. 

Detar svart att utifdin inventeringsanteckningar skilja mellan de boplat-
ser dar rester forst upptacktes pa strandplanen och sedan ocksa konstatera-
des i skogen intill med hjalp av spaden, och mellan de boplatser som lag 
intill vattendrag dar inga spar var synliga pa de oppna stranderna och som 
darmed blev upptackta endast genom bruk av spaden. 

Detar inte heller all tid mojligt att utifran dessa anteckningar avgora om 
de boplatser som ligger i skogen utefter de forntida strandlinjerna, som 
idag ligger langt ifran vatten, upptacks endast med hjalp av spaden eller i 
samspel med andra faktorer som lamnar oppna ytor i marken, framfor alit 
grustakter och skador uppkomna genom skogsverkning. Min erfarenhet 
fran denna tid arden att spaden var till stor nytta oavsett hur boplatserna 
forst uppmarksammades. lnte sallan ar de boplatsrester som man hittar t. 
ex. pa ett strandplan, langs en stig eller i ett traktorspar sa minimala att det 
uppstar tvivel om det verkligen ror sig om en boplats eller inte. Med spade 
till hands kan man avgora den saken samt aven hilda sig en preliminar 
uppfattning om boplatsens omfang. I de omraden dar det inte finns nagra 
oppna ytor i marken ar bruk av spaden det enda vettiga alternativet. 

Under aren 1987-1991 hittades 196 boplatser pa oppna strander langs 
vattendrag. Av dessa hittades 115 (58,6°/o) in om 1991 ars omrade och 94 
(47,9%) i Anundsjo socken (se Fig. 4 och 5). 
Under samma period hittades 214 boplatser som antingen lag intill vatten-
drag men utan synliga spar pa stranden eller som lag i skogen utefter de 
forntida strandlinjerna. Av dessa hittades 117 (54,6o/o) i 1991-ars omrade 
och 94 (43,9o/o) i Anundsjo socken. 
Vad galler boplatsrester i aker sa ligger 1991-ars inventeringsomrade nast 
sist med 14 (8,8o/o) boplatser av totalt 158 stycken. 

Skillnaden mellan 1991-ars inventeringsresultat och de fyra foregaende 
aren ar uppenbar vad galler registrering av antalet boplatser. Fragan ar om 
denna skillnad till storsta del en ar beroende av den alternativa ( eller aktiva) 
inventeringsmetodiken som tillampades 1991. Det finns flera andra fakto-
rer som ocksa kan ha spelat en viss roll vad galler okningen i antalet boplat-
ser inom 1991-ars omrade. 
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soc/ten bup!Ats 96 lxlp!Ats 96 buplAts % buplAts % 
Her sjo sltox tolllk 

Attmar 4 0,70 0 0 0 0 4 0,70 
Nji.ttunda 5 0,88 0 0 0 0 5 0,88 

Tuna 1 0,17 2 0,35 0 0 3 0,52 
Totalt 1987 10 1,76 2 0,35 0 0 12 2,11 

Alno 0 0 0 0 0 0 0 0 
Attmar 0 0 2 0.35 0 0 2 0,35 

Holm 0 0 20 3.52 0 0 20 3,52 
Haggdangcr 0 0 0 0 0 0 0 0 

~~l! 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Liden 3 0,52 2 0,35 0 0 s 0,88 
Ljustorp 0 0 0 0 0 0 0 0 
Scl1nger 1 0,17 0 0 0 0 1 0,17 

Skon 2 0,35 0 0 0 0 2 0,35 
StOde 6 1,05 3 0,52 4 0,70 13 2,28 

Sattna 2 0,35 0 0 0 0 2 0,35 
Tamd 1 0,17 0 0 0 0 1 0,17 

Tuna 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totalt1988 15 2,64 27 4,75 4 0,70 46 8,09 

Bjartra 0 0 7 1,23 0 0 7 1,23 
Dal 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gudmundd 3 0,52 1 0,17 1 0,17 5 0,88 
Harnosand 1 0,17 0 0 6 1,05 7 1,23 

Hcmso 0 0 0 0 0 0 0 0 
Haggdangcr 11 1,93 0 0 3 0,52 14 2,46 

Hog~o 9 1,58 0 0 0 0 9 1,58 
In a1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ljustorp 0 0 1 0,17 0 0 1 0,17 
Nora 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nordingr:l 7 1,23 0 0 1 0,17 8 1,40 
Natra 1 0,17 0 0 2 0,35 3 0,52 
Sabra 9 1,58 0 0 8 1,40 17 2,99 
Skog 5 0,88 0 0 1 0.17 6 1,05 

Stigsjo 9 1,58 0 0 0 0 9 1.58 
Styrnas 1 0,17 0 0 0 0 1 0,17 

Torsakcr 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ull:inger 15 2,64 4 0,70 0 0 19 3,34 

Vibyggera 11 1.93 1 0,17 2 0,35 14 2,46 
Ytterlannas 1 0,17 0 0 11 1,93 12 2,11 

Totalt1989 83 14,61 14 2,46 35 6,16 132 23,23 
Anundsjo 3 0,52 6 1,05 1 0,17 10 1,76 

Bjorna 2 0,35 0 0 1 0,17 3 0,52 
Gidea 0 0 1 0,17 2 0,35 3 0,52 

Grundsunda 2 0 ,35 0 0 0 0 2 0,35 
Mo 5 0,88 0 0 2 0,35 7 1,23 

Natra 4 0,70 2 0,35 31 5,45 37 6,51 
Sidensjo 9 1,58 23 4,04 1 0,17 33 5,80 
Sjalcvad 2 0,35 0 0 18 3,16 20 3,52 

TrehorJ:?-igsjo 3 0,52 6 1,05 0 0 9 1,58 
Arnas 6 1,05 0 0 2 0,35 8 1,40 

Totaltl990 36 6,33 38 6,69 58 10,21 132 23,23 
Anundsjo 8 1,40 94 16,54 94 16,54 196 34,50 

Bjorn a 4 0,70 14 2,46 21 3,69 39 6,86 
Botd 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sidcnsjo 0 0 0 0 0 0 0 0 
Skorpcd 1 0,17 6 1,05 2 0,35 9 1,58 
Styrnas 0 0 0 0 0 0 0 0 

S:\nga 0 0 0 0 0 0 0 0 
Torsakcr 0 0 0 0 0 0 0 0 

Over.lannas 1 0,17 1 0,17 0 0 2 0 ,35 
Totalt 1991 14 2,46 115 20,24 117 20,59 246 43,30 

Sumnw 158 27.81 196 34.50 214 37.67 568 99.9 
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Fig. 3. Stapeldiagrammet visar det totala antalet registrerade ~oplatserlskiirv
stensforekomster i procent inom varye inventeringsomrade vid RAA:s inventering i 
Viisternorrland mel/an 1987 och 1991. Utifran detta diagram kan man seen markant 
okning av antalet registrerade boplatser inom 1991 ars omrade jiimfort med tidigare 
ars inventeringsomraden. 

Den dominerande fornlamningstypen langs kustbundna och kustnara sock-
oar ar gravar fran brons- och jarnaldern och mycket av inventeringstiden 
gick at till att finna och dokumentera dessa. Gravarna ar betydligt farre i 
inlandssocknar och darmed kan man tro att det fanns mer tid over till att 
soka efter boplatserna. Men franvaron av gravarna i inlandet ersattes ofta av 
ett okat antal fa.ngstgropar och fabodvallar same i vissa omra.den aven av 
fa.gelfangstanlaggningar och/eller samiska lamningar. Darmed ar det inte 
sakert att det blev mer tid over till sokande efter just boplatser. 

Man kan ocksa notera att tackningsgraden; dvs. det antal kvadratkilo-
meter som skulle genomsokas varje dag okade genom aren fran 1,3 km2 per 
dag 1987 till 1,4 km2 1988, 1,2 km2 1989, 2 km2 1990 och slutligen till 
2,2 km2 per dag 1991. Den forhojda arbetstakten tycks inte namnvart ha 
paverkat formagan att hitta och dokumentera boplatserna. 

Infor denna okande arbetstakt tog man beslutet att prioritera registre-
ring av fern fornlamningskategorier: stenaldersboplatser, bebyggelse-
lamningar (by- och gardstomter samt fabodvallar), ffingstgropar samt sa-

Fig. 2. (till viinster) Det to tala antalet registrtrade boplatser vid RA/t":s inventering i 
Viisternorrland mel/an 198 7 och 1991. Tabellen visar det to tala antalet boplatser 
inom varje socken och inventeringsomradet ar for ar. I fornminnesregistret skiljer 
man mel/an boplatser av stenalderskaraktiir samt s. k. skiirvstensforekomster. Kravet 
for att kunna registrera en liimning som boplats var att det hittades avslag ochleller 
foremal pa platsen tillsammas med skiirvsten. En skiirvstensforekomst daremot besttir 
uteslutande av skiirvsten, oftast iring a an tal I denna artikel har jag inte tagit hiinsyn 
till denna skillnad och behandlat alia skiirvstensforekomster som om de vore boplatser. 
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miska Himningar. De fornlamningstyper som inte aktivt uppsoktes (men 
likval registerades om de patraffades) var de som tillhor det sena historiska 
skogsbruket, t. ex. tjardalar, sagverk m. m. (Mahl 1994:241 £). 

Boplatsokningen i Anundsjo 1991 ar inte heller beroende av tidigare 
inventeringsresultat. Anundsjo har inte varit utsatt for nagon storre exploa-
tering i sam band med utbyggande av vattenkraft, endast Agnsjon och Over-
sjon har hitintills exploaterats. I samband med detta hittades och under-
soktes fyra boplatser (Rapport 1959-1960). Evert Baudou genomforde en 
inventering 1966 i Anundsjo och registrerade SO boplatser och Linder och 
Rissen har tidigare registrerat 14 boplatser kring sjon Hallvattnet, se ovan 
(Baudou 1966 samt Linder och Rissen 1966). Aven om man skulle rakna 
bort dessa 68 boplatser fran det totala antal boplatser som registrerades 
inom Anundsjo ar resultatet anda anmarkningsvart i jamforelse med tidi-
gare inventerade omraden i Vasternorrland . 

.Aven andra omraden har gynnats av tidigare inventeringar. loom 1990-
ars inventeringsomrade fanns dels Baudous inventeringar fran 1966 i Siden-
sjo rned ca 7 boplatser, RAA:s undersokningar inorn Sidensjo i sarnband 
med reglering av Natraan med ca 10 boplatser och Petterssons invente-
ringar fran 1979 i Natra och Sjalevads socknar med ca 27 boplatser (Baudou 
1966, Rapport 1968 och 1977 samt Pettersson 1981). Men inte hellerdetta 
tillskott paverkar det slutliga resultatet som tydligt visar att 1991-ars 
inventeringsomrade ar overlagset vad galler antalet registrerade boplatser 
(se Fig. 6). 

Min slutsats ar att framsta orsaken till den stora skillnaden i antalet re-
gistrerade boplatser under inventeringsaret 1991 ligger i tillampningen av 
en aktiv inventeringsmetodik dar de viktigaste elementen var spaden, 
jordartskartan samt forstaelsen for topografiska lagen och landhojnings-
forloppet. 

Fagervikssjon 
En av dom vanligast invandningarna mot att inventera med hjalp av jordarts-
kartan var att den skulle ge en alltfor ensidig och skev bild pa boplatsernas 
spridning. Hur representativ ar en boplatsinventering nar man anvander 
sig av jordartskartan? Fragan ar felstalld darfor att den utgor endast en del 
av den arbetshypotes som styr arbetet. Andra hypotetiska utgangspunkter 
Fig. 4. (till hoger) Det totala antalet registrerade boplatser vid RAA":s inventering i 
Viisternorrland mel/an 1987 och 1991 inom varje socken och inventeringsomradear 
for ar. Tabe/len visar boplatsernas fordtlning utiftan dtras fyndstii/le eller forekomst
stiille, dtt viii saga, i aker, intill en sjo eller pa strandplanet intill ett vattendrag samt 
i skogen. Utifran denna tabell kan man se att aker- och strandrekognosceringar har 
tillsammas varit den dominerande inventeringsmetoden fram till 1991 inom 
Viisternorrlands liin. 
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socken bopl4ts % bopl4ts % bop/4ts % bopl4ts % 
alur sjo skog totalt 

Atunar 4 2,53 0 0 0 0 4 0,70 
Njurunda 5 3,16 0 0 0 0 5 0,88 

Tuna 1 0,63 2 1,02 0 0 3 0,52 
Totalt1987 10 6,32 2 1,02 0 0 12 2,11 

Alno 0 0 0 0 0 0 0 0 
Atunar 0 0 2 1,02 0 0 2 0,35 

Holm 0 0 20 10,20 0 0 20 3,52 
Haggdanger 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hassjo 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ind.al 0 0 0 0 0 0 0 0 

Liden 3 1,89 2 1,02 0 0 5 0,88 
Ljustorp 0 0 0 0 0 0 0 0 
Selinger 1 0,63 0 0 0 0 1 0,17 

Skon 2 1,26 0 0 0 0 2 0,35 
Stode 6 3,79 3 1,53 4 1,86 13 2,28 

Sanna 2 1,26 0 0 0 0 2 0,35 
Tim d. 1 0,63 0 0 0 0 1 0,17 
Tuna 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totalt1988 15 9,49 27 13.77 4 1,86 46 8,09 
Bjarrra 0 0 7 3,57 0 0 7 1,23 

Dal 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gudmundra 3 1,89 1 0.51 1 0,46 5 0,88 

Harnosand 1 0,63 0 0 6 2,80 7 1,23 
Hemso 0 0 0 0 0 0 0 0 

Haggdinger 11 6,96 0 0 3 1,40 14 2,46 
Hog~ 9 5,69 0 0 0 0 9 1,58 

In 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ljustorp 0 0 1 0,51 0 0 1 0,17 

Nora 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nordingra 7 4,43 0 0 1 0,46 8 1,40 

Natra 1 0,63 0 0 2 0,93 3 0,52 
Sabra 9 5,69 0 0 8 3,73 17 2,99 
Skog 5 3,16 0 0 1 0,46 6 1,05 

Stigsjo 9 5,69 0 0 0 0 9 1,58 
Styrnas 1 0 ,63 0 0 0 0 1 0,17 

Torsaker 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ollinger IS 9.49 4 2,04 0 0 19 3,34 

Vibyggera 11 6,96 1 0,51 2 0,93 14 2,46 
Ytterlannas 1 0,63 0 0 11 5,14 12 2,11 

Totalt 1989 83 52,53 14 7,14 35 16,35 132 23,23 
Anundsjo 3 1,89 6 3,06 1 0,46 10 1,76 

Bjorna 2 1,26 0 0 1 0,46 3 0,52 
Gidea 0 0 1 0,51 2 0,93 3 0,52 

Grundsunda 2 1,26 0 0 0 0 2 0,35 
Mo 5 3,16 0 0 2 0,93 7 1,23 

Natra 4 2,53 2 1,02 31 14,48 37 6,51 
Sidensjo 9 5,69 23 11,73 1 0,46 33 5,80 
Sjalevad 2 1,26 0 0 18 8,41 20 3,52 

Trehor~gsjo 3 1,89 6 3,06 0 0 9 1,58 
Arnas 6 3,79 0 0 2 0,93 8 1,40 

Totaltl990 36 22,78 38 19,38 58 27,10 132 23,23 
Anundsjo 8 5,06 94 47.95 94 43,92 196 34,50 

Bjorna 4 2.53 14 7,14 21 9,81 39 6,86 
Botea 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sidensjo 0 0 0 0 0 0 0 0 
Skorped 1 0,63 6 3,06 2 0,93 9 1,58 
Styrnas 0 0 0 0 0 0 0 0 

Singa 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tors:iker 0 0 0 0 0 0 0 0 

Overlannas 1 0,63 1 0,51 0 0 2 0,35 
Totalt 1991 14 8,86 115 58,67 117 54,67 246 43,30 

Summ~~ 158 99.98 196 99.98 214 99.98 568 99.96 
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ar landhojningsf'orloppet samt betydelsen av topografiska forhallanden for 
val av boplatsHige. Fragan bor ista.llet vara: i vilken grad har de f'orhistoriska 
manniskorna etablerat boplatserna pa lattdranerade marker? 

For att undvika risken for ett drkelresonemang maste man ha tillgang 
till ett omrade dar alia boplatser ar kanda eller kan komma till kannedom 
pa ett satt som utesluter underliggande implicita eller explicita hypotetiska 
antaganden angaende boplatsernas placering. Med andra ord maste man 
testa arbetshypotesen gentemot ett material som inte ar ett resultat av denna 
arbetshypotes. Det maste vara ett boplatsmaterial som ar kant eller kan bli 
kant genom andra processer an de arkeologiska. 

Sadan platser finns i Norrland och en av dessa ar Fagervikssjon i Holm 
sn, Medelpad. Fagervikssjon ingar i Gimans vattensystem som har sitt 
kallomrade i skogsmarkerna i mellersta delen av ostra Jamtland. Giman 
rinner i ostlig riktning genom Jamtland tills den oar Medelpad dar den 
svanger av mot soder genom Holmsjon, Fagervikssjon, Leringen och vi-
dare ner till Torpshammar dar den rinner in i Ljungan. Bade Holmsjon, 
Fagervikssjon och Leringen damdes 1944 da kraftverket vid Leringens ut-
lopp blev fardigt. Fagervikssjons vattenniva innan damning lag pa 196,5 m 
o.h. och efter damningen pa 201,9 m o.h. viket innebar en hojning med 
5,4 meter. Kring vissa delar av sjon innebar detta i horisontalled att dagens 
strandhak ligger over en kilometer fran det ursprungliga strandhaket. 
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Fig. 5. Stapeldiagrammet visar fordelningen av det totakl antala registreratk boplatserl 
skiirvstens.forekomster utifran deras fyndstiille ell:/rekoms~~tiille {tiker, vattendrag 
eller skog) i procent inom varje in-ventering.somr. o viJ RAA:s inventering i Viister
norrland mellan 1987 och 1991. Utifran detta diagram kan man se att aker-och 
strandrekognosceringar tillsammas har varit den dominerande inventeringsmetodm 
fram till 1991 inom Viisternorrlands ian. 
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Fig. 6. Karta over en del av det invmterade omradet in om Anundsjo sn, Angermanland 
fran 1991. Endast boplatserna av s. k. stentilderskaraktlir lir inprickade me dan des. k. 
sklirvstensforekomsterna inte lir medtagna. Hogsta kustlinjen i Anundsjoomrtidet lag 
pa ca 280m o. h. Diirefter sjonk den undan til/275m o. h. ca 7100 f Kr., til/200 
mo. h. ca 6600 f Kr., til/150m o. h. ca 5900 f Kr., til/125m o. h. ca 5300 f Kr., 
til/100m o. h. ca 4400 j Kr. och til/70 mo. h. ca 3000 f Kr. (Modig 1979). De 
Jorna strandlinjerna kring 150, 125 och 70 mo. h. iir markerade. 
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Fagervikssjon ar ett s. k. ett ars vattenmagasin vilket innebar att sjon fylls 
med smaltvatten som kommer fran skogen pa varen och att den sedan toms 
pa vatten under vinterhalvaret. Detta betyder att man kan komma at det 
ursprungliga strandhaket och intilliggande skogsomraden en kort tid pa 
varen direkt efter isavsmaltning och strax innan varfloden ater fyller sjon 
for aret. De delvis omfattande markomraden som har varit overdamda i 
femtio ar ar nu praktiskt taget helt avtorvade genom vattnets arliga rorelser. 
Kvar pa dessa dr~nkta omraden ligger rester efter sentida gardar, akermark, 
jordkallare, en Bngstgrop, stubbar efter skogen och lamningarna efter for-
historiska boplatser fran olika tider (se Fig. 7). 
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~ -.......... _· :; ~ 

~. 

• 
• 01: .. 

. . 

. . • 

Fig. 7. Sara Ohlin star intill en av de 1 00-tals hi:irdar Sf!.m Jigger runt Fagervikssjon, 
Holm sn, Medelpad. Harden i bilden i:ir an!. 13 pa RAA 187. Den i:ir 140 x 100 em 
(ND-SV) och bestar av en ti:it stenpackning med ett 70-tal skiirvstenar. I bakgrunden 
syns stubbarna efter den nedhuggna skogen. Boplatsen ligger ca 200 m o. h. Den i:ir 
atkomlig under en kort period under varen, men Jigger vanligvis tva meter under 
sjons yta. Bilden tagen fran SV och tittar mot NO den 20 maj 1995. 
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Kring Fagervikssjon ligger alia boplatserna helt exponerade for var och en 
att upptacka utan att man maste ta hansyn till de implicita eller explicita 
arbetshypoteser som individuella arkeologer trots alit bar med sig uti fait. 
Givetvis innehaller aven denna arbetsmetod vissa subjektiva element vilket 
ar gemensamt for all arkeologisk verksamhet och ar svart att komma ifran. 
Hela sjon har undersokts i flera omgangar under fern ars tid utan hansyn 
till varken jordart eller topografiska forhallanden i forsaken att skapa en sa 
komplett bild som mojligt av de befintliga boplatsernas antal och storlek 
(Loeffier 1996). 

VATfENYfAN FORE DAMNING 196.5 MOH 

VATfENYfAN EFTER DAMNING 201.9 MOH 

LERA 

•• GROVMO 

~~ 

LERIGMORAN 

MOIG MORAN 

SANDIG -MOIG MORAN 

~~ BOPLATS 

Fig. 8. Fagervikssjon i Holm socken, Medelpad. Kartan visar de olika typer av jordarter 
som {inns kring sjon samt boplatsernas placering. Jordartsbestiimningen iir baserad pa 
jordartskartan over Viisternorrlands liin, sammanstiilld av jan Lundqvist vid Sveriges 
Geologiska Undersokning 1984 (karta Ser. Ca NR 55) och iir modifierad av 
forfattaren. 
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Hi tin tills finns 29 kanda boplatser runt Fagervikssjon. Utifran landhojnings-
forloppet blev sjon tillganglig for bosattning ca 6500 f. Kr. Utifran typ-
ologiskt daterbara foremal som hittats pa boplatserna (kolskrapor, handtag-
skarnor, mikrospan, bifacialt slagna spetsar och asbestkeramik) har omra-
det utnyttjats fran mesolitisk tid fram till aldre jarnalder, ca 6500 £ Kr-1 00 
e. Kr. (Loeffler 1994). 
Resultatet 
Omradet kring Fagervikssjon blev overdamt langt innan jordartskartan kom 
i tryck. Detta innebar att vissa delar av omradet inte ar medtagna i denna 
karta och att jordarten for de boplatser som ligger utanfor kartans tacknings-
omrade maste uppskattas. 

De fiesta av boplatserna kring Fagervikssjon ligger i sjons vastra del dar 
de lattdranerade markerna finns och inga boplatser har framkommit i sjons 
ostra del dar de mer fuktiga markerna ligger (se Fig. 8). Utifran jordarts-
kartan kan manse att 16 (55,2o/o) av de 29 boplatserna ligger pa grovmo, 
nio (31,0°/o) pa moig moran, tre (10,3o/o) pa lera eller moig moran och en 
(3,4o/o) pa lera. Enligt anteckningar fran de olika inventeringstillfallena lig-
ger 14 (48,3o/o) boplatser pa sand, sju (24,1 %) pa sand med stora sten-
block, sex (20.7°/o) pa mo-mjala, en (3,4°/o) i blockig moran och en (3,4o/o) 
pa en berghall (se Fig. 9 och 10). 

Tendensen att hitta boplatserna pa lattdranerade marker blir an tydli-
gare om man betraktar boplatsernas storlek (se Fig. 9 och 11). Tittar man 
pa alia 29 boplatsernas storlek uttryckt i kvadratmeter sa uppgar den till 
3015 57m2, den storsta ar 160000 m2 och den minsta 3 m2• Utifran jordarts-
kartan ligger 80o/o av boplatsernas sammanraknade areal pagrovmo, 12,6o/o 
pa moig moran, 7,1 o/o pa I era eller moig moran och 0,2°/o pa I era. Utifran 
inventeringsanteckningar ligger 85,9°/o av boplatsernas sammanraknade areal 
pa sand, 1 0,5°/o pa sand med block, 3,4o/o pa mo-mjala, 0,03°/o pa berg och 
0,001 o/o pa blockig moran. 

Utifran resultatet fran Fagervikssjon kan man hilda sig en uppfattning 
om i vilken utstraclrning forhistoriska manniskor har etablerat boplatser pa 
lattdranerade marker. De fiesta boplatserna, oavsett om man uttrycker dem 
i tal eller i storlek ligger enligt jordartskartan pa grovmo och moig moran 
{25 av 29 boplatser eller 92,6o/o av boplatsernas sammanraknade areal) och 
enligt inventeringsanteckningar pa sand och sand med stenblock (21 av 29 
boplatser eller 96,5o/o av boplatsernas sammanraknade areal). 

I vilken grad behovet att etablera boplatserna pa lattdranerade marker 
har overvagt behovet av att placera den i topografiskt gynnsamma lagen gar 
inte att avgora utifran detta material darfor att dessa tva behov ofta verkar 
sammanfalla pa de lokaler som finns inom omradet. 
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soc ken mv. nr. storkk m bop/au- boplats- jordart enligt jordart enligt 
yta ,r yta nr% jordarokartan invmurings anuckningar 

Holm Raa 115 270x100 27000 8,953 grovmo sand 
Holm Raa 119 40xl5 600 0,198 moig moran mo-mjala 
Holm Raa 133 90x40 3600 1,193 moig moran sand 
Holm Raa 149 lOxlO 100 0,033 moig moran berg 
Holm Raa ISO 35x20 700 0,232 moig moran mo-mjala 
Holm Raa 171 200x30 6000 1,989 moig moran sand & block 
Holm Raa 174 380x70 26600 8,820 moig moran sand 
Holm Raa 176 70x40 2800 0,928 grovmo mo-mjala 
Holm Raa 177 20x12 240 0,079 grovmo sand & block 
Holm Raa 180 800x200 160000 53,057 (grovmo) sand 
Holm Raa 182:1 50x20 1000 0,331 grovmo sand 
Holm Raa 182:2 150x30 4500 1,492 grovmo sand & block 
Holm Raa 184 100x30 3000 0,994 (grovmo) mo-mjala 
Holm Raa 187 320x80 25600 8,489 (grovmo) sand 
Holm Raa 189 100x20 2000 0,663 grovmo sand 
Holm Raa 190 156x30 4680 1,551 grovmo sand 
Holm Raa 210 23x5 115 0,038 (grovmo) sand 
Holm Raa 218 100x70 7000 2,321 (grovmo) sand 
Holm DL2:1995 5x5 25 0,008 moig moran sand 
Holm DL10:1996 10x4 40 0,013 grovmo sand 
Holm DL12:1996 40xl0 400 0,132 (moig moran) sand& block 
Holm DL13:1996 3xl 3 0,001 (moig moran) block 
Holm DL3:1997 42x22 924 0,306 grovmo sand 
Torp Raa 172 60x40 2400 0,795 grovmo mo-mjala 
Torp Raa 192 200xl00 20000 6,632 (leralmoig moran) sand & block 
Torp Raa 193 40xl5 600 0,198 (leralmoig moran) sand & block 
Torp DL3:1995 67x10 670 0,222 (lera) sand 
Torp DL1:1997 10x6 60 0,019 (grovmo) sand & block 
Torp DL2:1997 30x30 900 0,298 (leralmoig moran) mo-mjala 
Totalt 301551 99,985 

Fig. 9. Tabell over boplatserna kring FJ:rvikssjon, Holm sn, Medelpad. Tabellen 
visar boplatsernas storlek och areal samt ras forhallande till olika jordarter ut_an 
dels jordartskartan och dels inventeringsanteckningar. Fagervikssjon blev upp "md 
in nan jordartskartan kom till, vilket innebiir att vissa delar av omradet inte iir med-
tagna pa denna karta. ]ordarten for de b;!elatser som ligger utanfor kartans tiicknings-
omrade har uppskattats och iir redovisa e med parentes i tabellen. 

Tre av boplatserna verkar har valts helt och ballet utifran topografiska 
eller andra speciella hansyn. En (DL13: 1996) ar belagen pa blockig moran 
paden stora on i sjons mitt. De andra tva ligger pa sma uddar pa sjons 
sodra sida, den ena pa en berghall (RAA 149) och den andra pa mo-mjala 
(RAA 150). Ett annat och mycket markligt resultat av denna inventering ar 
de sju boplatser som inte ligger i omedelbar anslutning till sjons ursprung-
liga strandhak, utan 1 00-3 50 meter ifran den. Deras placeringar ar svara 
att forklara i nulaget. Tva mojligheter finns, att de ar samtidiga med de 
ovriga strandbundna boplatserna och har fatt sina placeringar utifran be-
hover att bo och arbeta pa lattdranerade marker och/ eller utifran for oss 
okanda behov och krav, eller sa har dessa sju boplatser tidigare varit strand-
bundna och overgivits p. g. a. landhojningsforloppet och ar darmed de 
aldsta boplatserna i omradet. 
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Slutsatser 
Tillampningen av en alternativ eller aktiv inventeringsmetodik in om 1991-
ars omrade gav resultat. Antalet registrerade boplatser intill vattendragen 
och i skogen okade markant. Det ar viktigt att poangtera att denna metod 
endast anvandes ide norra delarna av 1991-ars inventeringsomrade dvs. i 
Anundsjo och Bjorna socknar. I de sodra delarna av 1991-ars inventerings-
omrade tillampades den traditionella okularbesiktningsmetoden och resul-
taten dar ar fullt jamforbara med tidigare inventerade omraden. 

I vilken grad resultaten kan ha paverkats av arealfordelningen av aker-
respektive skogsmark inom varje socken har inte studerats. Detar mojligt 
att detta forhallande kan ha paverkat resultatet i nagon riktning. 

Jordartskartan ar ett trubbigt instrument med en skala pa 1:200000 
medan inventeringsunderlaget utgors av den ekonomiska kartan med en 
skala pa 1:10000 eller 1:20000, samt den topografiska kartan pa 1:50000. 
Att inventera uteslutande fran jordartskartan skulle vara ett grovt misstag, 
men den ar ett utmarkt instrument med vilket man kan hilda sig en upp-
fattning om var majoriteten av boplatserna bor ligga. Men den ska bara 
anvandas som ett komplement till topografiska forhallanden och 
landhojningsforloppet. 

Spaden ar oumbarlig vid rekognoscering av boplatserna, speciellt i skogs-
marker, men ocksa langs vattendrag. Detta faktum blir uppenbart nar man 
beaktar resultatet av inventeringen kring Gimans flodomrade i samband 
med utbyggnaden av vattenkraften pa 1940-talet. Forutom Fagervikssjon 
och Leringen besiktades aven de nu forsvunna Framre Nordanedesjon, 
Mellansjon och Norr Nordanedesjon. Daremot blev inte Holmsjon inven-
terad. Sammanlagt besiktades en stracka pa sju mil under oktober manad 
1942 av tva arkeologer. Inventeringsmetoden var okularbesiktning langs de 
oppna stranderna. Resultatet ar hapnadsvackande. lnte en enda boplats 
registrerades. 

Man maste papeka att inventeringsforhallandena var mycket svara, stran-
derna var frusna och ibland tackta med ett tunt lager sno Oanson 1942). 
En annan bidragande orsak till att inga boplatser hittades da var att man 
vid denna tid inte kande till skarvstenens betydelse. Att skarvsten var 
kulturindikerande uppmarksammades i tryck forst 1949 i sodra Sverige 
(Gustawsson 1949) och 1960 i norra Sverige (Janson & Hvarfner 1960). 
Men det ar anda anmarkningsvart att inga avslag eller foremal fran nagra av 
de 29 boplatser kring Fagervikssjon upptacktes. Jag misstanker att resulta-
ten hade varit annorlunda om man anvant sig av spade och genomsokt 
skogen intill. 
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Erfarenheten fran Fagervikssjon visar att strandrekognosceringar har ett 
begransat varde. Baudou papekade redan for trettio ar sedan att om man 
ville " ... daremot gora en fullstandigare inventering av den terrang som omger 
sjon, far man inte forsumma sand, grus- och moranavlagringar ett gott 
stycke fran sjon" (Baudou 1967:90). Denna slutsats ar lika aktuell idag som 
da. 

Riksantikvarieambetets kulturhistoriska inventering ar inte bara en pas-
siv registrering av kulturhistoriska lamningar. Den ar en kunskaps-
producerande aktivitet. Den registrerar inte bara fler gravar eller annu mera 
fangstgropar. Den Ieder till upptackter av nya och hitintills helt okanda 
typer av lamningar och den utarbetar nya inventeringsmetoder for att bringa 
i dagen svarupptackta fornlamningstyper t. ex. boplatser av stenalders-
karaktar. 

3.5% 

govmo 

moig moran 

moig moran/tera 

I era 

sand 

sand & stenblock 

mo-mjala 

blockig moran 

berg hall 

Fig. 10. Tva pajdiagram .som visar boplatsernas an tal uttryckt i procent och hur dessa 
iirfordelade pa olika jordartstyper. Det oversta pajdiagrammet visar boplatsemas for
hallande till olika jordarter uti{ran jordartskartan, de nedersta pajdiagrammet visar 
boplatsemas forhallande till olika jordarter utifran inventeringsanteckningar. 
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Fig. 11. 1i~i:J ajt:J:am som visar samtliga boplatsers areal uttryckt i procent och 
hur dessa ar orde pa de olika jordartstyp~r. Det oversta pajdiagrammet visar bo
platsernas ·rhallande till olika jordarter utifran jordartskartan. det nedersta paj
diagrammet visar boplats~as jiirhallande till olika jordarter utifran inventerings
anteckningar. 

Att finna och dokumentera de boplatser som inte ar direkt synliga i akern 
eller pa strandplanen ar svart. Men att just hitta de boplatser som ligger i 
skogen ar idag av storsta vikt. Exploatering av vattendragen samt jordbruks-
arbete ar inte langre de storsta hoten mot den typen av fornlamningar. Idag 
kommer det storsta exploateringstrycket fran skogsbruket, speciellt 
kalhyggesplojning (s. k. markberedning) samt fran taktverksamhet. Om vi 
inte lyckas hitta och registrera de boplatser som ligger i skogen kommer de 
med storsta sannolikhet forr eller senare att mer eller mindre utplanas helt 
eller i basta fall skadas svart . .Aven om dessa lamningar ager ett ovillkorligt 
lagskydd oavsett om de ar kanda eller okanda, finns egentligen bara en 
enda garanti for deras bevarande och det ar om de finns medtagna i 
Riksantikvarieambetets fornlamningsregister. Den aktiva inventeringsmeto-
diken som provades fram 1991 i Vasternorrland ar an sa lange det basta 
instrument vi har for att dessa boplatser ska bli kanda i tid istallet for oar 
det ar f'orsent. 

88 



TACK 

Jag vill harmed rikta ett hjartligt tack till Bosse Jonsson. Inte for att han 
hailer med om alit jag skrivit ovan, utan for att han larde mig att inventera. 
Han stod ut med mitt tjat, lyssnade pa mina funderingar och gav mig moj-
ligheten att testa mina tankar. En battre chef och kollega, men framforallt 
van, far man leta efter. Jag vill ocksa tacka Evert Baudou, Lena Holm och 
.Asa Lundberg som bidrog med konstruktiv kritik samt Helena Johansson 
som omvandlade det ursprungliga manuset till begriplig svenska. 
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