
ff murberget
Lin!mu.ert Ve.tetnorrland

Arkeologisk undersiikning iiver den delen av
Haverii r57:r (boplats med oklar utstrflckning)
som beriir fastigheterna Vassnfls r:56 och r:57

Socken: Haverii
Landskap: Medelpad

Kommun:Ange
Liin: Visternorrland

av
David Loeffler

*.r*

Osteologisk analys av benmaterial
frfln Eldniiset, Haverii socken, Ra[ r57, Medelpad.
Eldniset genom lupp - en mikrostudie av ett fragmenterat

djurbensmaterial frin Ljungan
av

Ylva Telldahl

Avdelning fiir kulturmiljii och sarnlingar
Liinsmuseet Viisternorrland

Rapportnummer 2017:9



Lrinsmuseet Vdsternorrland dnr:. 2or4l 864

I;dnssg.'reslen i Viisternorrlands ldn dnr: 4gr-7927-t4

Lin: Vdsternorrland

Kommun: Ange

landskap: Medelpad

Socken: Haverd

Rad nr: Haverii r57:r

Fastighetsbeteckning: Vassniis 1:56 och 1:S7

Ekonomiska kartblad: r7F 4-5 e-f

H<ijd <iver havet; z4z-245 m.o.h.

Arkeologisk unders6kning 6ver den delen av Haverd' r57:r (boplats med oklar

utstriickning) som ber6r fastigheterna Vassnds t:56 och r:57. Socken: Haver<i, Landskap:

Medelpad, Kommun: Ange, Ldn: Vdsternorrland

David loeffler

Osteologisk analys av benmaterial frin Eldniiset, Haverii socken, Rad r57, Medelpad.

Eldnhset genom lupp - en mikrostudie av ett fragmenterat djurbensmaterial frin Ljungan

Ylva Telldahl

Rapport frin L?insmuseet Vesternorrland zorT:9
ISSN 2ooo-o1u
@ zorT Ftirfattare och Linsmuseet Vdsternorrland, Hiirndsand.

Bild.framsida: Undersdkningsyta zot6-o5-tz ligger under ett 4o-6o cm fock lager is.
Foto: Dauid Loffier

Bild baksida: Fgnden uisar att Eldniiset ocksd anuiints au mtinniskor under senare tider .

Foto: Dauid Loefrler



Figur t. Vid l&guatten syns spdr au miinniskor som uistats uid sjdn under skilda epoker.
Strax u(rster och utanJdr undersdkningsomr&.d.etfanns ouan avbildaed ansamling med
skiirusten, auslag och splitter au kuarts oeh hiilWinta samt en udd till en eneggad
skifferkniu . Intill skifferkniuen I&g en jdmsprint fr&n senare tider .
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Figur z. Sandtorgsspets. I den suenska litteraturen iir typen kiind som "en spets med
urnupen eller konkau bas med slipad skdra och spetsoual genomskdrning". Den suenska
bendmningen redogiir for typens huuudsakliga morfologiska attrtbut samt d.ess

fi)rmodade anviindning som d.ock iir en tolkning utan beld.gg dd fupen lika giirna kan
skartas som dolk eller dubbeleggad kniu. Daterad preliminiirt till senneolitisk tid och
dldre brons&Idern ca 27oo-11oolKr. (Gjessing r94e).
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Figur 3A och B. Ouerst: boplatsens centt'ala (drgrwrtlen) oclt uiistra del (ntellan
bryeearna) uar redan tlen 4 apfil zot5 tillgdrtglig fir utders6kning dd is och snij uar
pruktiskt toget borta. S;on.s xattenntttd ldg tltt ca 242,5 nt.i).h. Nederst boplat.serr.s udstra
del den 4 naj zot5 d& sj6ns uattenniud stiqit till stro-:r ouer 244 nt.6.h. ca en nteter under
sjon.s hogstc uattenniu&. ,Iitndi)r rned sifintionen uid sanurta tid ett &r senare, se figur
t8-zo sirla tS-to.
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Abstrakt

Unders<ikningen genomfirdes inftir anldggande av ett erosionsslrydd som berdr
delar av fornliimning Haver6 r57:r (boplats med oklar utstrdckning) i Medelpad,
Ange kommun, Viisternorrlands ldn. Totalt undersdktes 499 m" vilket motsvarar
mindre iin o,3 % av boplatsens ytvidd som uppskattas motsvara en 1ta pi ca

r8o ooo m,. Milen med undersdkningen var:
1) Att uwiirdera erosionskadornas inverkan pi lhmningens vetenskapliga

kunskapspotential.
z) Att prova ut och beddma en vetenskaplig godtagbar metod vid

undersiikningar av en dverdimd boplatsliimning.

3) Att engagera individer utanftir de antikvariska kretsarna och skapa

fiirutsiittningar fiir en dialog kring arkeologi.

4) Att utrd'na boplatsens geografiska utbredning, kronologi och karaktiir.

Resultatet frln undersiikning visade att:
r) Erosionsskador pi platsens topografi var omfattande men likvdl dr

boplatsens kunskapspotential inte helt f6rlorad och till f6ljd diirav iir en

arkeologisk undersiikning rneningsfull.
z) Dokumentation av platsen utifrfln ett system av lxl meters rutor var

adekvat di en mer noggrann positionsbestdmning 5r iiverspelat av erosion

och post deposionella ftir{lyttningar.
3) Ett 3o-tal volonthrer deltog vid understikningen som var genomgAende

framgings- och resultatrikt tack vare deras arbetsinsatser.

4) Inlandsisens tillbakadragande Szoo-8roo f.Kr. erbjuder en fermints post
quem f6'r inflyttning av bide viixter, djur och miinniskor till Holmsjiin. En

konisk mikrospinskirna med fasetterad plattform kan utg6ra spir efter de

ftirsta pionjlrerna som utnyttjat Eldniiset som jaktstation. Den stora

koncentration av skiirvsten, redskap och brlnda ben som finns i boplatsens

viistra del innehflller typologiska daterbara redskap frln bflde tidig-,
mellan- senmesolitiskt tid (ca gooo-64oo /64oo-54oo/54oo-4ooo f.Kr.)
Det lr m6jligt att Eldnliset utnyttjades dfl som basl?iger och/eller periodislit
flterkommande altivitetsliiger. Daterbara fi'nd frln efterfiiljande perioder

dr sparsamt representerade vilket m6jligtvis indikerar att platsen utn]'ttias
iter som jaktstation eller som specialiserad aktivetslokal under neolitiskt
tid och bronsildern.



Figur 4. Und.ersdkningens sista dag zotg uar d.en 6 maj d& uattenniudn stiget till ca
244,5o m.6.h. Diirmed uar undersdkningsytan s& gott som odtkomligt dd rutorna
omed.elbart fulldes med uatten. Frdn uiinster tiII h6ger: Maria Johansson, Maria
Lindeberg och Annika Sijderlind. Skam den som ger sig...



Inledning
Fastighetsdgare och Ljungans vattenregleringsf<iretag planerar att anllgga en

erosionsskydd som ber6r delar av fornliimningen Haverd r57:r (boplats med oklar
utstrdckning) i Medelpad, Ange kommun, Vdsternorrlands liin (figur 5). Villkoren fcir

tillstindet dr att de delar av boplatsen som piverkas av arbetsfdretaget ska vetenskaplig
undersd'kas och dokumenteras di resultatet f6rvdntas bidra till en utveckling av en

arkeologisk metod inf<ir likande uppdrag (6verddmda kulturl[mningar) samt 6ka

kunskaoen om Norrlands d,ldsta tider.

Figur 5. Ouersiktskarta med Hauerd tg7: t markerat med r6d pil. Sockengrdnserna samt
Idnsgriinserna markerade med rod linje. Skala t:3oo ooo. Underlag till kartan @
Lantmiiteriet diarienummer i-z.o t 7 / 44 3.

Syfte
Haverd r57: r dr en ftirhistorisk boplats med oklar utstriickning. Vid
dokumentationstillfellet 1992 noterades ftirekomst av fdrhistoriskt material i strandhaket

och upp till fem meter ut i vattnet bestflende av enstaka till rikligt med skdrvsten, avslag,

bearbetade avslag, kdrnor samt skrapor av hllleflinta och kvarts (figur r sida ii samt figur
6 och 7). Boplatser med liknande fyndsamansattningar i Vesternorrland har daterats till
tiden Tooo-15oo f.Kr. (LoefJler r992, rgg4, 1999, zoo7, zorz).
Boplatsen dr, efter Holmsj6ns reglering pi 19oo-talet, numera iiverddmd och ligger
ddrmed under vattnet stdrre delen av Aret (figur 3"{ och B sida z). Pl ett flr pendlar sj6ns

vattennivA mellan ca 24o-245 m.d.h. och lr som liigst under april d.v.s. innan vlrfloden
frin fi len kommer iging och iter fyller vattenmagasinet/sj6n. Undersiikningar av



iiverddmda boplatser pi annat hfrll i Medelpad har varit vetenskapligt givande dii det visat
sig att lndmaterial inte spolats bort eller niimnvlrt ftirflyttats trots decennier av
6verdiimning och erosion (loeffler 1996, rgg7,2c,c6,2or2). Med detta i itanke iir det
befogat att framliigga och i fiilt testa en undersiikningsmetod som man kan utvdrdera och
fdrbiittra i syfte att komma tillrltta med de skador och fdrstiirelser som vattenreglering
har villat kulturarvet i Norrland.
Det iivergripande syftet med denna unders6kning ar att testa en metod med vilken man
effektivt kan utforska 6verdlmda kulturliimningar. Det specifika s1ftet med denna
understikning iir att dokumentera och datera de delar av boplatsen som beriirs av
anliiggandet av erosionsskydc.

Figur 6. Hauerd 157:r utstrdckning enligt FMIS (rddmtirkning). I ndrheten iir liknande
och tidigare registrerade boplatsldmningar. Geometri pd samtliga dr hdgst osiikert dd
inuenteingen och dokumentation genomftrdes tggz niir hii'gsta tilldtna ddmningsniu&n
uar i praktiken uppnflft. Strondhak (vit linje) innan ddmningen enligt ekonomiska
kartanfr&n &r tg69. Auen den dr hitgst otillforlitlig. Skala t:to ooo. Underlag tiII kartan
@ Lantmiiteriet diaienummer izotT/445.

Mfllsittning
M fllsiittning fdr uppdraget iir:

r) Att dokumentera, tillvarata och analysera ett material frin en 6verddmd och
erosionsskadad boplats ftir att kunna virdera skadornas inverkan gentemot
Ilmningens vetenskapliga kunskapspotential.



2)

3)

Att fiir kulturmiljdvflrden och forskning prova ut och bediima en arbetsmetod med

vilken man pi ett kostnadseffeltirt och vetenskapligt godtagbart shtt kan
genomfiira undersiikningar av iiverdemda kulturlamningar infiir liknande framtida
uppdrag.

Att engagera individer som stir utanfiir de sedvanliga och sndva antikvariska
kretsarna genom att skapa fiirutsdttningar si att de kan delta i det dagliga

undersiikningsarbetet. Detta i syfte att iika arbetsstyrkan och diirmed
undersiikningsvoll'rnen och pl ett handgripligt sdtt ftirmedla och sprida kunskap
och ftirstielse fiir det antikvariska uppdraget samt att utviixla och iika den

arkeologiska dialogen genom att inkludera personer med olikartade arbets- och

livserfarenheter.

4) Att ta reda pi boplatsens geografiska utbredning mellan dagens strandhak och det

strandhak och strandplan som existerade innan sjtin reglerades samt att utrcina

boplatsen kronologi och karaktiir.

Utredningsomrede
Haverii r57:r ligger ca z5 kilometer figelvdgen sydvist om t?itorten Ange och ca ro
kilometer ostnordost om sockenlqrkan pA en mindre landtunga strax norr om Ljungans

infl6de i Holmsj6n. Marken bestlr hur.udsakligen av blockig till storblockig mordn som dr

skogbekliidd. I landtungans 6stra del finns resterna efter en flottningsstation med bl'a.
faktorbostad, smedja, magasin och kajplats som anvdndes fram till 1968. Flera av dessa

byggnader reparerades under slutet av l99o-talet och flr zooo 6ppnades ett
flottningsmuseum i magasinet. I omrfldets vhstra del ligger ett torpstdlle med tillhiirande
jordbruksmark som idag anviinds som fritidsbostad. Mellan dessa lr flera sommarstugor
beldgna (figur s och 6).

Den historiska bebyggelsens piverkan pi utredningsomr&det kan spflras tillbaka till
mitten av r8oo-talet, dl det tidigaste beliigget dr kartmaterial frAn r85z och 1853.

Kartorna redovisar en begrinsad piverkan i form av en mindre riijning utan nigon
bebyggelse som dr omgiven av skog. Detta llg pA landtungas vhstra del pi den plats diir
torpet idag stir. En karta fren t89r visar att en expansion av bebyggelse lgt rum dl bide
torpet, flottningsstationen med diverse byggnader och bryggor samt vagar tillkommit
(figur rr).
Den ftirhistoriska boplatsen Haverii r57:r upptlcktes den 13 maj r99z i samband med

Riksantikvariehmbetets kulturhistoriska eller revideringsinventering av Haverd socken.

Den dokumenterades summaris}t i enlighet med Riksantikvarieiimbetets anvisningar. Vid
samma tillfille noterade man att ett fragment av en skifferredskap tidigare hittats i
potatislandet vid det f.d. torpstdllet (figur z sida iv och figur 7).

Omridesbeskrivning
Holmsj6n i Haverd socken tillh6r Ljungans vattensystem som bestir av ett
awinningsomrflde pi ca r3 ooo km2, inberdknad dess st<irsta bifliide Gimtn. K?illomrldet
ligger mellan Helagsfiiillet och Hiirj&ngsfidllet strax innanfdr Jiimtlands grinser. Ddrefter
rinner dlven genom norra Hiirjedelen fiir att iter sv?inga in i s6dra Jiimtland och sedan ut
genom de centraldelarna av Medelpad fram till kusten med utlopp i Bottenhavet ca ro km



syd6st om Sundsvall, en stracka pe ca 35o kilometer. Holmsj<in, med en Jta pfl ca 5z km',
iir Ljungans niist st<irsta sj6, efter Revsundssjiin som tillh6r bifl6det Gimin (Edlund
1994:59f& 1995:65)
Haver6 socken, beliigen liingst viisterut i Medelpad, delar griinser med Jdmtland,
Hdrjedalen och Hdlsingland. Socken dr kdnd som 'Medelpads tak' di omridet ligger 6ver
z4o meters nivfln samt innehar ett 2o-tal bergstoppar pi 5oo meters nivi och dessutom
landskapets hdgsta hdjd, Myckelmy'rberget, som ligger ca 58o meter tiver havet. Den
starkt kuperade och h6gliinta terrdngen ?ir till st<irsta delen skogskliidd. Haveriis liigst
liggande parti iir sjiilva Holmsjiin vars yta efter reglering pendlar idag mellan ca 240-245
meter 6ver havet (Candell 1986:15).

Haverii 157:1

Flack mor:inmark. Skogsmark (strandhak).

Boplats utan synlig anlaggning, oklar utstrdckninE, ca 680x20 m (O-V), hittades enstaka till rikligt med

skervsten, dels i strandhaket dels pe sjdbotten upptill 5 m ut frin strandhaket i vattnet. Vid besdket

tjllvaratogs 47 avslag av tuffit, 2 bearbetade avslag av tuffit, 4 kernor av tuffit, 1 skrapa av tuffit, 1

avslag av helleflinta och 43 avslag i kvarts.

Vattennivan var ca 0,5 m under hogsta demningsniv,n vid besdket. Platsen ligger tidvis under vatten.

Haverd 425:1

Ldsfynd fdr fragment av spets eller kniv, 53 mm l, 15 mm br och 7 mm tj, av beige skiffer lHaverd
hembygdsfdreningen inv. nr. HvY 1676). Enligt tidigare anteckningar upphittat av H P Engblom pe

Vassnas vid potatisodling intill stugan pa Vassnes 1i23.

Figur 7. F6r d.en som dr ouppmdrkam kan denna summariska beskriuning som
Riksanttkuariei;mbete au praxts tilliimpar uid dokumentation au bo- ochfundplatser
effektiut ddlja dess uetenskapliga potential Vid besiktningstillf;illet ouan p&talas flera
fund tilluerkade au tuffit, uilket i sjiilua verket iir hiilleflinro (kvartsporfyr eller ryolit).

Bebyggelse och markanvdndning under historislitid
Den historiska bosiittningens utbredning har till stor del bestlmts av Ljungans vattendrag
och dess sj6ar samtidigt som bebyggelse och markanvdndning piverkat lattendragen. De
centrala delarna av Haver6 upptas av flera sjijar sammanbundna genom forsar, frfln 6st till
vdst, Oversjd,n, Mellansjiin, Ojesj6n, Kyrksj6n, Havern, Medingen, Holmsj6n och slutligen
Aldern. Det dr kring dessa som man hittar finkornigt sjdsediment, istilvsavlagringar och
finkorniga mordner som hr llmpliga fdr uppodling (Lundqvist 1987). Praktiskt taget all
jordbruksbyggelse och den moderna tidens industrier iterfinns kring vattensystemets
strhnder (Nordb ery rgTZ:roAfD.I de hdgt beliigna delarna finns mestadels l?ibodvallar som
iir utl6pare till bosiittningen kring vattendragen. Jordbruk och fhboddrift var stommen i
ekonomien under strirre delen av historisk tid fram till brirjan av rgoo-talet. Aven jakt och
fiske var av stor ekonomisk betydelse dl de mot fdrsiiljning inbringade extra inkomster
(Lindgren 1970:36) till individen och till kronan som beskattade f&ngsten. Uppgifterna hr
knapph?indiga men det ndmns att insj6iiring, harr, sik, giidda, abborre, mrirt, lake, id och
r<iding fiskades i Holmsjiin. Alfiske var allmiint ftirekommande och pfl r76o-talet fanns
fem llhus i Haver6 (Nordberg r9n:6Zff & zZgff-). Frin mitten av r8oo-talet uwecklades
skogsbruket och dlrefter relaterade skogsindustrier si som kolningsfabriker, sigar,
tjiirfabriker, impregneringsverk och snickerier. Skogens ekonomiska betydelse tilltog
medan jordbrukets minskade alltmer under rgoo-talet. Idag utgiir jordbruket, diir det



iiverhurudtaget finns kvar, en bisyssla (Lindgren r97o; Nordberg 1977:6781' Candell
1986:$ff).
Holmsjdns striinder och vattenfldde har p6verkats av niiringslivets ftirdndrande strukturer
under historisk tid (figur 8). Ddrmed dven de fdrhistoriska liimningar som finns i
anslutning till strdnderna, inklusive undersdkningsomrfldet. Den iildsta, llngsta och
troligen mest ringa piverkan kommer frln de olika fasta fisldlngstanldggningar som
anvlndes tills nyligen. Odling och jordbruksbebyggelse har Ziven den tidigt och liinge
pflverkat de fiirhistoriska ldmningar som ligger derstiides. Dhrtill kommer dammar,
ledarmar och rlnnor till kvarnar, sflgar, och hlvlar.
Ingreppen llngst striinderna dkade markant under flottningstiden som i Ljungan varade i
niistan hundra lr mellan 1869-1968 (Lindgren rgTo:g1ffl. Dammbyggnader och
rdnnbyggnader orsakade torrlhggning samt dndrade str6mfl6'det. Till andra
flottningsanl?iggningar si som ledviiggar och kistor togs strandliggande stenmaterial t l
anvdndning. Bottenrensningar och strandrrijningar genomftirdes i storskala. De

Itirdndringar av vattenflddets och striindernas beskaffenhet som dessa etgarder orsakade

iir klnda (Nordb ery rg77) . Man kan fdrmoda att erosionsbeniigenhet liingst de ber<irda

strlnderna pfrverkades och diirmed lven de ftirhistoriska liimningarna.
Tillstind att reglera Holmsjiins vattenfliide och nivi genom ett dammbygge vid sj6ns

utlopp fiir elprodultion beviljades 1899. Drygt ett ir senare var de tre
dammanliiggningarna vid sjdns utlopp fdrdiga. Trdskel nivin pi det tre utskov lfrg mellan
2gg,g -242,6 m.6.h. medan hdgsta vattenstandet inte fick dverstiga 243,6 m.ti.h. I
samband med denna atgard tillkom liirnyade strandrensningar i syfte att 6ka vattenfliidet
(Nordberg rg77:48otr).
Idag d'r Holmsjtin reglerad ftir vattenkraft mellan nivierna z4o,4o till z44,go m.6.h.

fillstind till detta ut6kade regleringsniveerna gav upphov r95t till Riksantikvarieimbetes
ftirsta antikvarisk insatts inom denna del av Norrland, se nedan.
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Figur 8. Ndringsliuets fordndrade struktur under histoisk tid har p&uerkat nafiirmiljdn
Idngst Ljungans uattendrag och sjdar (se Nordberg tg77). Det som inte dr redovbat dr
odlings- ochjordbrukets euentuella effekter. Omfattningen au deftrdndringar och

skador som drabbat de strandndra omr&dena har tiII uiss del iiuen pduerkat de

forhistoiska liimningarna. Diagram erter Nordberg tg77:7figur 3.

Tidigare antikvarisk verksamhet
Holmsj6n i Haver6 socken har sedan slutet av r8oo-talet varit fiiremil fiir antikvarisk och

arkeologisk verksamhet. Redan 1885 hittades en mejsel av sten i Ostavall (Vistrand
r89z:89). Sedan dess har lokalbefolkningen hittat l6'sf1'nd, friimst frfln stenildern, kring
Holmsj6n. En okiind andel har behillits av upphittaren, andra har kommit pl villov2igar

medan en ansenlig miingd har dverliimnats till olika antikvariska ftireningar och
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institutioner. Idag kinner man till ett 3o-tal liisfund, de flesta upphittad pi rSoo-talet och
ftirsta hdlften av rgoo-talet, som fiirvaras av Jamtli i Ostersund, Uiinsmuseet
Vdsternorrland, Statens Historiska museum i Stockholm och Hembygdsfiireningen i
Haverd (se t.ex. Bjdrkquist 1934 och samtliga institutioners fndkataloger).
Enligt hans egna anteckningar frin 1868 noterade Ikrl Sidenbladh flera grawiisen
alternativt steniga hdgar kring Holmsjdn. Han undersiilrte ett av varje. I rdset hittades
delar av en skdldbuckla avjiirn, ett fragment ornerad bennil, tre glasperlor och brenda
ben, dlribland flgelben (Hildebrand 1869:z16; Enqvist 1943:320. I hiigen hittades briinda
ben frin hund och mdnniska (Sidenbladh 1868). Diiremot noterade han inga stenfiiremil,
till skillnad frin O.B. Santesson som reste till Holmsjiin femtio flr senare. Santesson
bes<jkte och beskrev flera platser dlr man tidigare hittat l<isfnd frln stenilder. Pi
f<irmiddagen den 21 augusti upptlckte Santesson den ftirsta boplatsliimningen inom
Haverd socken (Haverd 37) vider om Byberget vid stranden av Bysj<in. Diir noterade han
ftirekomsten av skirvsten, kvartsskrapor och kvartsitavslag (Santesson r9z8).
Gravarna samt allt fler upphittade find fr&n stenlldern kring Holmsj6n tilldrog fortsatt
antikvarisk uppmiirksamhet. Detta bidrog till att stationsskrivaren och sedermera
dverinspeltor Carl Viksten, hemmahdrande i Ange, utsflgs till Riksantikvariens ombud i
Haverii pi rgzo-talets andra hiilft. Bevarade korrespondens mellan Viksten och
Riksantikvarielmbetet fram till slutet av 196o-talet inneMller en mingd upplysningar om
fasta fornldmningar och upphittade stenlldersftiremil frln Haverii socken. En annan som
under denna tid bidrog till 6kad kunskap om fiirhistoriska Snd i Haver<i socken var
fdrvaltaren och inspektor Sven Grdnlund frAn dstavall. I hans brewdxling med
Riksantikvarieiimbetet finns en sammanstiillning daterad den 14 november 1933 som
behandlar z9 f6remil, de flesta frin stenflldern, och fem fasta fornldmningar. Hans egen
samling, med bl.a. 14 stenf<iremfll frfln Haverii deponerade han 1934 till Jiimtlands ldns
museum (Curman 1929; Bjtirkquist 1934).

Figur 9. Antalet kdnda boplatser au stendlderskaraktiir tg6g (uiinster) och t99z (h6ger)
uar tz restriktiue 87, en 6kning med 75 stgcken eller 625 %. Skala t:2oo ooo.
Underlag till kartan @ Lantmiiteiet diarienummer izotT/443.
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Inftir Holmsjrins reglering i samband med utbyggnad av vattenkraftsanliiggningar ftir
elproduktion genomfiirde Riksantikvarieiimbete (Rad) en rekognosering ir r95r av
Holmsjdns striinder. Fiiltarbetet utftirdes av Harald Hvarfner och Bj6rn Allard frAn
Riksantikvarieiimbetet, medverkande var dven Ingmar Atterman frin Sundsvall. Arbetet
bdrjade den r april och med olika avbrott plgick i sammanlagt 36 dagar fram till den 5
september (figur ro). Under vflren var strdnderna till stor del tdckta av is samt pi flera
stdllen belamrade med flottningsfiirdigt timmer och endast tre boplatslokaler
dokumenterades (Sundsvalls Tidningen r95r). Under resterande fdltarbetstid
dokumenterades ytterligare itta boplatser varav en eller tvA dr de som tidigare
inrapporterats av Santesson. Tre lokaler med en eller flera stenslttningar alternativt riisen
dokumenterades samt nio ltist'nd. Samtliga tre gravlokaler och ltta av de nio uppgifterna
om ldsfynd var krinda sen tidigare (Hvarfner & Janson t9S1). Anmerkningsviirt Zir

utredningens slutsats, att inga fler arkeologiska insatser eller etgerder behtivs inftir den
f6reslagna regleringen av sj6n (Hvarfner & Janson r95r).

Figur to. Ingmar Atterman
som tillsammata med
Harald Huarfuer och Bjiirn
AIIard genomfi)rde en

arke olo g kk inu entering au
H olmsj 6tts str dnd.e r. I
bakgrunden dr Bysjdn och

Byberget. Bilden tagen i
b\rjan au maj tg5t. Is och

snifi)rh&llande samt
s tr ande ns b es kaffenhet dr
mycket likt de pfr Eldndset 6s
dr senare. Foto taget au
H ar ald H u arfner ( Hu arfuer
& Jansson tggt : t6) .

I(as-G6ran Selinge tillsammans med Carl Viksten lr 1966 bes6lite flera lokaler med
misstdnkta gravanliiggningar kring Holmsjdn. Samma ir undersiilite de en skadad
stensiittning pi Bjdrnnlset (Haverd zz:r) och noterade att under denna fanns
boplatsliimningar (Haverd r7o:t) i form av skiirviga stenar, brlnda ben (iilg och b?iver),

avslag, skrapor, rddockra, jiirn fragment och kolfliickar (Selinge t9 66, t97ob). Di ingen
gravanliiggning pitrdffades kvarstod frigetecken kring stensdttningens karaktdr samt dess

ftirhfrllande till det underliggande boplatsmaterialet. Selinge kom sedermera till isikten att
boplatsmaterialet och gravarna var samtida dfl en kvardr<ijande stenfllderskultur upptog
jhrnfllderstxindernas gravskick vid b6rjan av yngre j?irnflldern ca 6oo e.It. (Selinge

tgTobt21f). Si sminingom utlyste denna tolkning en arkeologisk diskussion mellan
Selinge och Evert Baudou som dr avg<irande f<ir hur man betraktar och framstiiller
Norrlands fiir- och nutida historia (se nedan samt Ineffler zoo5).
Haver<i socken fornminnesinventerades av Riksantikvarie?imbetet ftir den ekonomiska
kartan fdrsta gflngen lr 1969. Vid detta tillfiille registrerades r38 lokaler, mest
flngstgropar, jlrnframstlllningsplatser, flera ej tidigare kiinda gravanldggningar samt tvi
ej tidigare kiinda boplatser. Erosionsskador pfl tidigare k?inda samt nyupptiickta gravar
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och boplatser frambringade ett skriftligt uttalande till Riksantikr.'arieimbetet frAn Klas-
Giiran Selinge som var bitrddande platsledare lid fornminnesinventeringen i Havero. Han
btirjar med en viktig obsen'ation som dn idag har fdrbigatt menga arkeologer: att
boplatslokaler uid tidigare regleringsinuenteringar har undg&tt upptdckt d& dessa 169 i
uegetation$Ackt omrdde. Han petalade lven att rid inventeringstillfdllet r969 kunde
ingen fullstdndig genomging av sj<ins nuvarande strandzoner genomfiiras. Men att
resultatet:

...talar dock for, att icke ovlsentliga npegistreringar av boplatslokaler skulle
kunna gdras vid en systematisk ominventering... foch att] ...Holmsjdn vore... ett
liimpligt objekt fijr en kontrollinventering av dzimningens inverkan pii
boplatsligen och boplatsfrelo'ens. (Selinge r97oa).

I sjilva '"'erket dr Selinges insiktsfulla 1'ttrande en kraftig kritik ar. de inventeringsmetoder
som brukades av Riksantikvarieiimbetet vid regleringsinventeringar. Diirmed ?ir det
ironiskt att samma tillvdgagingssiitt, den okulira besiktningsmetod, skulle upph<ijas till
dogm inom Riksantikvariedmbetes fornminnesinventering och till fciljd ddrav har orsakat
ofantliga skador p& Norrlands kulturmilj6 (t oeffler 2ooS, 2oo7).
Det kronologiska och kulturella fdrhillandet mellan stenildersboplatserna och
jdrnildersgravarna i Norrland var en central forskningsfriga sedan mitten av 19oo-talet
(Baudou 1978:2). Fregan besvarades slutligen av Baudou som genomftjrde flera
underscikningar pi de platser i Holmsjcin som upptzicktes i samband med reglerings- och
fornminnesinventeringen. Baudou visade utom all tvivel att gravanldggningarna och de
underliggande boplatslagren tillhdrde helt skilda tider och kulturtraditioner (Baudou
rg78).
Riksantilc'ariebmbetets kulturhistorisk eller revideringsinventering genomfdrdes i Haver6
r99z med resultatet att 3o8 lokaler med en eller flera kulturhistoriska idmningar

Figur tt. Rektifi.erad kartafrdn t89t som uisar Lindstf ijms torp med n& byggnader och
d.kermark (ljusgul). Liiggmiirke till grdsuallen mellan 6kern och sjiin.
Undersdkningsytan markerad med bld ruhtiitssgstem. Dagens bebgggelse och bryggor
medtognejir att underkitta orienteringen. Enligt denna karta har unders6kningsytan
knappctst p&uerkats au odling suerksamhet. Dock iir felmarginalen uid rektifiering
uppskettningsurs minsf t 10 meter. Skala ca 1:1 ooo.
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dokumenterades ut<iver de 198 som registrerades tidigare. Selinges uppmaning frfin r97o
hdrsammades och besannades sfl liinge den stigande vattennivin tilliit en rekognosering
av dagens strandzoner. Resultatet er entydigt da 

'tterligare 
75 boplatser hittades utiiver de

rz som var kiinda ir 1969, en iikning med 625 procent (figur 9 sida ro). Samtliga iir
skadade genom vattenregleringen. Om deras vetenskapliga kunskap potential iir
diirigenom helt ftirlorat eller inte Ir huwdsakligen den friga som prrivas hiirstiides.

Undersiikningens genomfiirande och resultat
Utifrfrn den synliga spridningen av fcirhistoriskt material har boplatsen uppskattats
motsvara en yta pfr ca r8o ooo m2. Totalt har 499 m2 understikts vilket motsvarar mindre
ln o,3 % av boplatsens ytvidd. Detta ftirhAllande iir viktigt att hAlla i ltanke vid
bediimning av unders<ikningens resultat, inte minst rad betriiffar framst?illningen av
boplatsens karaktiir.

Undersiikningens mll iir:
r) Skador - viirdera skadornas inverkan gentemot ldmningens vetenskapliga

kunskapspotential.
z) Understikningsmetod - prova och bediima en godtagbar metod vid undersdkningar

av iiverdiimda boplatsliimningar.

3) Arbetsstyrkan - engagera individer utanliir de antikvariska kretsarna och skapa

fiirutsiittningar fiir en dialog kring arkeolog, och

4) att utriina boplatsens geografiska utbredning, kronologi och karaktlr.

Figur tz. Flera ankiggningar som denna blottos uarje &r mellan td oclt uattendkning. De

utgdrs ao en tgdlig kone.entration skiirvsten, brdnda ben, auslag och/eller redskap
viister om undersiikningsgtan. Dessa iokttogs redan zot5 och har inte spolats bort eller

forflyttats sedan dess . Liknande fundbest&nd har dokumenterats fi)r zo dr sedan p&

annat h&Il i Medelpad och kan uid l&guatten beskddas dn idag (Loffier t996, t997,
zoo6, zotz). Samlad kring hiirden/ skdt'ustercpaclotingen iir, frdn udster, Medhanie
Alemayo, Bo luarsson, Maia Johansson och Annika Sijderlind.

13



Skadorna
Boplatsldmningarna runt strdnderna i Holmsjdn har varit utsatta fiir piverkan och

skadeg6relse i flera hundra lr. Ddrmed miste varje arkeologisk unders6kning av
dverdlmda liimningar kiillkritiskt utvlrdera skadornas art d.v.s. man miste beakta och
bed6ma den post-deposionella r<irelsens eventuella inverkan pfl det arkeologiska
materialet. I detta fall iir kAllan till skadorna historiskt betingad (se ovan). De redovisas
nedan i kronologisk ordning.
Byggande av fasta fiskeanliiggningar kan orsaka skador pfl fornliimningar. I detta fall finns
dock inga uppgifter om, eller spflr efter, permanenta flngstanliiggningar inom
understikningsomridet.
Skador som uppkommit genom rcijning ftir iker- eller hngsmark, frlmst genom
stubbupptagning, dr wflrbeddmda. De dldsta kartorna frfln r85z och 1853 visar att marken
pfl eller intill boplatsen var obebyggd men anvdndes d6 som slittermark (LMM r85z; LMS
1853). Fyrtio ir senare redovisas en nflgot stiirre yta som anvdnds som flkermark
tillhiirande Lindstr6ms torpsllgenhet med tre byggnader varav managirden dr densamma
som idag (LMM t8gr). Den ekonomiska kartan frin 1969 visar att platsen forffarande dr
bebyggd men att jordbruksmarken ej l?ingre anvdLnds. Vilken inverkan harvning och
plogning haft pl boplatsmaterialet under tiden den anvlnts som ikermark iir iiven det
svArt att bedd'ma. Om den relrtifierade kartan frin r89r iir nigorlunda korre}t (figur u)
har undersdkningsltan knappast pflverkats av jordbruksarbete (se dven Larsson
zoo8:13o).
Flottningsanliiggningar kan orsaka skador pfl de ftirhistoriska ldmningarna ndr man
spriinger, hiimtar och/eller flyttar stenblock som anviinds som byggnadsmaterial. En
flottningsstation anlades ca roo meter 6ster om undersiikningsomridet under andra
halvan av rSoo-talet och troligen dl skadat befintliga boplatsldmningar. Inom
understikningsomrfldet finns fem jiirnringar, troligen till virkesbommar som var fiirtiijda
parallellt med stranden. Till dessa h<ir resterna efter en timrad bomkista med en fflhing
av sten anlagd pfr sjiins botten ca 3o meter s6der om dagens strandhak och diirmed
utanftir boplatsomridet.

Figur 4. Principskiss som
illust e r ar iiu er diimning ens o ch
uattenerosionens inuerkan p& det
arkeologiska materialet. D en

ursprungliga positionen ft)r uarje
enskild artefakt har rubbats au
po st -depo sionella riir elser och

ddrmed duen deras inbdrdes

firh&Ilande g entemot uarandra.
Men deros relatiua utbrednino
6uer boplatsen dr i stort
densamma. TiIIfdIjd diirau dr
mening sfuIIa sp atial analy s er
mdjliga.
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Vattenregleringsitgiirder i form av dammbyggen vid Holmsjiins utlopp har genomliirts i
tvfl omgingar, i bdrjan och i mitten av rgoo-talet (se ovan). Den stiirsta skadan har
troligen tillkommit genom den lrliga vattenregleringen och den efterliiljande erosionen i
samband med <iverdiimningen. Det er vedertaget inom antikvariska och arkeologiska
kretsar att vattenregleringar obtinhiirligt spolar bort och/eller kastar runt det arkeologiska
materialet till den grad att en meningsfirll dokumentation iir fllfdngt. Detta antagande er
ogrundat och motbevisas av empiriska observationer bide hiir och pl andra platser. Att
rnaterialet inte spolats bort vederliiggs genom att avslag och fiirernll bevisligen finns att
hitta pl den blottade sjiibotten varje vlr ndr vattennivi iir som liigst. Kokgropar och/eller
hiirdar i form av sklrvstenspackningar kan ocksfl beskidas varje ir vid ligvatten vilket
liven det motsiiger antagandet att det arkeologiska materialet spolats bort eller stiindigt
omfiirflyttas av vattnets rtirelser. I boplatsens vdstra del utanftir undervikningsomrtde
finns flera sklirvstenskoncentrationer tillsammans med briinda ben, avslag och redskap

som uppenbarligen dr rester efter uteroderade hiirdar eller kokgropar. De noterades redan

vflren zor5 och iterfanns ett flr senare (figur rz, r3 och 98 sida 44 ). Konstruktioner av

samma slag har dokumenterats under liknande ftirhflllande i Fagervikssjdn, Medelpad
under rggo-talet och dlr kan man iterfinna dessa iin idag (Ioeffler 1996, 1997, zoo6,
zors).
Allt arkeologislit material som har utsatts fiir iiverdemning och efterftiljande erosion har
onekligen rubbats frin sitt ursprungliga ldge. Diirmed iir de individuella artefa}terna
(sklrvsten, alslag, br?inda ben och redskap) ursprungliga placering gentemot varandra

Figur t4. Haueri t57:t. Ilnders6kningen omfattade 4gg en-metersrutor fi)rdelade p& tre
ytor som i texten beniimns den uiista, centrala och 6stra unders4loingsgtan Denna
konstlade uppdelning iir en geogra;fisk latlntnd som anuiindes vid undersiiloingstillfillet
ochhar inget gemeraamt med det forhistoriska nVttjandet au platsen. Kartan illusterar
iiuen att den understikta delen au boplatsen ligger numera p& sjdbotten.
Skala ca t:t ooo. IJnderlag tiII kartan @ Lantmiiteriet diarienummer izotT/443.
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inte liingre detsamma som vid depositionstillfiille. Diiremot dr det sannolikt att hela

findbestflndets relativa ftirdelning iiver rummet ir oftiriindrat. Om denna tes dr korrekt,

att fyndbestindets horisontella utbredning inte ndmnvlrt omkastats, dfr iir det
vetenskapligt befogade att genomf?ira en arkeologisk unders6kning i syfte att generera ett
forskningsmaterial ldmpat till en spatial anaiys diir meningsfulla mdnster som avspeglar

mlnskligt beteende syrliggdrs.

s13130 s131.10 513150 513160 513170 513180 513190 sr3200 s13210 s13220 5132m

LFigur t5. Ar zot5 undersdktes to6 m" (r6d) och z016 Sg3 m' (gul) uilket tilkammans dr
mindre dn o,g % au boplatsens uppskattade yta p& ca t8o ooo m"

Underscikningsmetoden
Boplatsen ligger, efter Holmsjiins reglering, nedanf<ir dagens strandhak och iir 6vertiickt
med vatten under stiirsta delen av Aret (figur r4). Med andra ord, dimningen har
omvandlat en torr landbacke till sj6botten. Under loppet av ett er pendlar Holmsjdns
vattennivi fem meter mellan ca 240-245 m.6.h. och under normala ftirhillande dr den
som l2igst under april minad (veckan r3-r7) d.v.s. innan t6 och vlrfloden kommer iging
och iter fuller sj<in. Detta innebiir att denna del av sj6botten, och dhrmed boplatsen, iir
fltkomlig under en kort tid mellan isavsmdltningen och innan virfloden bdrjar. Exakt hur
liinge boplatsen dr Atkomlig dr svAr att fiirutse dl hela f6rloppet med avsmiiltningen och
vlrlloden iir beroende av hur sn6 och viiderftirhflllandet iir i fjiillen.
Under vfrrvintern zot5 var vddret ovanligt milt. Vid ett besd,k pfl Eldniiset den r3 april var
boplatsen pralitislit taget isfri och ddrmed tillglnglig fdr en arkeologisk undersiikning.
Tlviirr kom undersd'kningen iging f6rst den z7 april. Diirefter steg vattennivfrn
kontinuerligt och den 6 maj var undersd,kningsytan dvertdkt av vatten (figur 3"4 och B sida
z samt figur 4 sida 4). Under dessa sju arbetsdagar unders6ktes ro6 m'vilket var betydligt
mindre iin de 4oo m2 som angavs i unders6kningsplanen (figur 15 och 16).

Is och sn<iftirhflllande var helt annorlunda ett lr senare. Sedan slutet av mars h6lls
unders6kningsplatsen under uppsikt av Jan Sandin frin K6lsillre och ftirfattaren som

bes<ikte platsen den z4 mars och den 7 april. Vid fcirsta besdket var understikningsytan
tickt av ett ca 3o-7o cm djupt lager sn6 som lflg ovanpi ett ca 4o-6o cm tjoclrt istiicke
(figur r7). Vid andra bes6ket var sndtdcket i praktiken borta (figur r8). Ddremot var
istdcket intakt och sjtins vattennivl hade redan b6rjat stiga. Till ftiljd ddrav fanns en

uppenbar risk att vattennivin skulle hinna stiga upp iiver unders6kningsytan innan isen
fiirsvann.
Fiirslaget som visade sig vara problemets riitta ldsning kom frln Maria Johansson och dr
fiir svensk arkeologi en ovanlig id6. Det iir kanske diirf6r den bemd,ttes med stort
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skepticism frin kollegerna. Dock inte frin lhnsstlrelsens handledare som gav sitt
godkiinnande. Den rz april fick en maskinfiirare frfln Dahlqvist Skog AB i Ostavall
uppdraget att med en Cat grdvare skrapa bort istiicket och diirmed friliigga
unders6kningrytan. Veckan diirpfl kunde unders6kningen plbdrjas.
Inf6r isborttagning viicktes farh6gor att man skulle fcirdiirva hela boplatsen. I sjdlva verket
fungerade borttagning av istlcket hiipnadsviickande viil (figur 19 och zo). Dels befarade
man att grlvrnaskinen skulle kdra sd'nder boplatsen i likhet med de kdrskador som
uppkommer genom skogsbruket, och dels att jordlagret skulle, och diirmed boplatsens

flndftirande skikt, rivas upp tillsammans med istiicket da man trodde att de var
sammanfrusna. Di griivrnaskinen enbart kiirde pl isen llmnade den inga som helst spir
efter sig. Ddrtill lig det en luftlager mellan istiicket och det underliggande jordlagret si de
var inte fastfrusna i varandra (figur z4 sida zz).

Figur t6. Vattenniud.n i Holmsjdn
under april och maj zot5 och zot6
samt tidenftr undersdhing en.

Boplatsen uar isfrt redan den g april
zot5 men undersdkning kom ig&ng

f)rst den z7 apil. Redan den 6 maj
2o1s uor Dattenniu&n ca z44,So m.6.h.
och diirmed uar undersdkning sytan
o&tkomlig. Aret efter kunde
undersdkningen p&b6rjas den t8 april
endast diirfir att isen auliigsnades
med g r iiumaskin. Kostnadsplanen
dikte r ade ax unde r s dkning en
auslutades den 6 maj men uad gd.ller

uattenniu&n lannde den ha fortsatt
flera dagar till.

Att mekaniskt ta bort isllicket visade sig vara klokt och nddviindigt dA isen inom visa delar
av undersdkningsytan knappt hann tina bort innan vattennivin iikade och 6versvdmrnade
dessa ytor.
Om det bliser eller sntiar nlr den ftirsta sjiiisen bildas kommer istiicket att besti av isnfllar
istdllet ftir klara skivor. Dessa smala pinnar (r-ro mm i diameter) giir isen segare och
f6rhflllandevis starkare samt mindre kiinslig fiir temperaturvlxlingar (Fransson 1994).

Istecket 2016 dver Eldniiset bestod av isnilar. Vid borttagning av isticket anviindes skopor
med tandat- jiimte slettegg. Den sistnlmnd var dverliigsen. Trots detta gick det inte att fi
upp hela isflak di isnilarna ramlade isiir (figur z4 sida ez). Det iir m6,jligt att detta kunnat
undvikas och att man kunnat l)'fta upp stora och hela isflak om isborttagning genomftirts
tidigare nIr det var kallare.
D3 endast frndmaterialets relativa fiirdelning <iver boplatsen lr oftir[ndrad dr det inte
meningsfullt att positionsbestdmma varje enskilt fyndobjekt. Diiremot, fd'r att kunna
kartliigga och analysera forntiders rumsliga beteende sh som den avspeglas i
fundbestindets distribution 6ver lokalen sA mlste materialet samlas in pA ett systematiskt
siitt. Diirf6r upprhttades ett rutndt enligt referenssystem SWEREF 99 TM bestiende av en-
meters rutor iiver undersd,kningqtan (figur 13 och 15 samt Bilaga r figur r sida 69).
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Figur t7-zt. Infor risken att uattenniu&n skulle kunna stiga innan istiicket Jorsuann och

ddrmed omdjligg6ra en arkeologisk undersdkning fattades det ouanliga beslutet att med

grdumaskin lyfta och skrapa au isen ifi)rudg. Det uisade sig uara ett klokt beslut och

farhdgorna att dexa skulle skadafornliimningen uisade sig uara ogrundade. Det
tillsynes jordmassorna framJor griiumaskinen t fgur tg dr i sjdlua uerket ts- och

snoslask som bliuit missjiirgat au smdltuatten fr&n de underliggande jordlagren. De ator
som skrapades fram tinade upp fort dd den mdrka jorden magiserade udrmen till
skillnadfr&n de Ator som forbleu istdckta, ofta dndafram tills uattenniu&n \uersteg
desso Ator . Auen ejler ett sndfall forbleu de auskrapade ytorna obetdckta medan de

intilliggade istiickta Atorno behiill och beuarade ngsn6n. En duersiktlig granskning au
det auskrapade is- och snos/asket i syfte att austdmma euentuellt odnskat borttagande
au arkeologiskt mateial genomfordes, med resultotet att endast en enda skrapa
hittodes.

Figur t7 ouan. Und.ersdkningsytans centrala och 6stra delar zo16-03-24.

Figur t8 ouan. Undersdkningsytans centralo och 6stro delar zor6-04-07
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Figur tg ouan. Undersdkningsytons centrala och 6stra delar zo16-04-12.

Figur zo ouan, Undersdkningsytans centrala och 6stra delar 2016-04-20.

Figur zt ouan. Undersdkningsytans centrala och 6stra delar zot6-o4-26.
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Grlvningsmetodiken som tilldmpades ftirmAdde inte i f?ilt slnliggdra alla
skdrvstenskoncentrationer. Men likviil fingas de upp av griivningsmetoden och dlrmed
kunde synligg6ras vid en efterbearbetning av materialet. Erosionen har redan inverkat till
den grad att det inte llngre gflr att avg6ra om skiirvstenskoncentrationerna utg6r en rest
efter en hiird eller kokgrop, iin mindre anl?iggningens ursprungliga form och storlek (figur
22). Kvar att eterfinna dr mer eller mindre avgrdnsade ansamlingar med skirvsten som
diirefter miste stiillas i relation till spridningen av det iivriga materialet i sfte att
upptiicka aktivitetq'tor som avsldjar miinskligt beteenden. I ljuset av detta iir
griivningsmetodiken adekvat eller t.o.m. det enda man kan istadkomma under de redande
omstiindigheterna. Sp6rsmilet bdr hillas i ltanke inftir liknande uppdrag (se figur z3
samt Bilaga r figur z och 3 sidaTo-72).
Annat som txir beaktas inftir liknande uppdrag ?ir behovet att 6'ka och effektivisera
undersdkningsvolymen. Vid tidigare f?irsiik att sllla genom material frin 6verdiimda
boplatser har arbetsvoll'rnen varit 4-S m, per dag och person. Dl bestod det fyndfdrande
lagret av sand som vid torrt tillstind rann obehindrat genorn slllen. De f1'ndftirande
lagren pl Eldn?iset bestod hur,udsakligen av mo-mjlla som var svlr att sflIla nlr den var
torr och omiijligt i vett tillstend. Vattensillning fungerade vhl. Dock kiip vattenpumpar
istiillet ftir att hyra eftersom man fiir fler och mer {iir pengarna vilket iir bide kostnads-
och tidsbesparande di man minskar vlntetider vid sillning och dlrmed iikar
understikningsvolymen.

Figur zz. Skrssen illusfercr sudrigheten att i
fi)It augdra om de skdlstenar som iir synliga
p6. ytan utg6r sp&r efrer en uteroderad
anldggning eller inte. D& uattenriirselser i sj6n
stindigt ausAfter och auliigsnar
er o sionsmassor, i detta fall mo / mj iila,
foriindras den p& ytan synliga
spridningsbilden. Det ena dret kan mo/mjdla
p&fi)ras som helt eller deluis ijuertdcker
skiirustenen och diirmed ddljer det som rtnns .
Niista dr kan uattnet rtirtunna lagret med
mo/mjdlla tiII den grad att en anliiggning i
form au en skiirastenskoncentratton fudligt
autecknas gentemot omgiuning en.

Arbetsstl'rkan
Att upptiicka, analysera och tolka den rumsliga spridningsbilden som fmden uppvisar
underlhttas genom att undersiika en si stort och sammanhdngande yta som mdjligt. Vid
undersdkningstillflillet 2015 bestod arbetsstyrkan hu\udsakligen (dock inte uteslutande)
av yrkesarkeologer. P6 sex och en halv dag unders6ktes ro6 m2 vilket motsvarar 16 rutor
per dag och i genomsnitt 3,3 rutor per dag och person. Detta var betydligt mindre hn
berlknat dfl resultatet frln en liknande understikning var 4-5 rutor per dag och person.
In{?ir griivningssiisong zo16 var det uppenbart att kostnadsber?ikningen var alltftir
knapphiindig och att en arbetsstl'rka bestiende enbart av budgeterade ytkesarkeologer
inte skulle hinna unders6ka de 4oo m2 av boplatsen som efterstrdvades i
undersrikningsplanen. Att tillvarata det stora intresse f<ir arkeologi som finns bland den
breda allmiinheten i Vhsternorrland tycks kunna l6sa problemet och en appell skickades ut



med budskapet att volont'drer var viilkornmen att delta i undersiikningen. Ett 3o-tal
hiirsammade uppropet och bidrog med en eller flera dagars arbete. Pfl r8 dagar
undersdktes 393 m2 vilket motsvarar 2r rutor per dag, en obestridlig iikning av

undervikningsvolymen, trots att genomsnittet liir undersdkta rutor per person hamnade

pfl 2,8 rutor per dag, en halv meter mindre hn det som presterades zo$ (table 2 sida 46).
Fiirutom sin arbetslcaft sl bidrog volontiirer med tvi extra vattenpumpar, vilket visade sig

vara oumbiirligt dA det minskade kiierna samt vdntetider vid sflllen och ddrmed <ikade

undersiikningsvolyrnen. Inte mindre viktig var deras entusiasm inftir arbetet som inte
tycktes piverkas niimnviirt av kyla, blist, snii och/eller regn (table z sida 46).
Diskussionerna och uppslag om arkeologi, politik och samtiden Srnnades och var hiigst
stimulerande. Deras deltagande var inte schemalagt, de fick komma och gi som de ville.
MAnga av volontiirer var redan rutinerade och/eller kunniga dfl de vid andra tillfiillen
deltagit vid arkeologiska unders<ikningar och/eller ldst arkeologi pi universitet. Det enda

arbetsmoment som krdvde uppsilit var genomgingen av sillen. Under kunnig ledning

bemdstrades hven denna uppgift utan svirigheter (figur zS).
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Figur zg. Anldggning At-Ag s& som de p& ytan uppfattades (orange streckad linje) och

ftrekomsten au skiirusterakoncentrationer som de ftamst&r genom interpoleing (gr&

schattering). Siffrorna iir kilo skiir-usten. Skala t:t5o. Planitningen uisar tu& saker. Den

fi)rsta dr att det iir sudrt att augdra om en antsamling skiirusten synligt pd gtan
uerkligen utg6r en anUiggning eller inte. Det andra dr att den griiuningsmetodiken som

tilliimpades inte form&dde synliggdra skiirustenskoncentrationer i Jiilt. Men likuiil

fLngas de upp au grdunirrysmetoden och synligg\rs uid efrerbearbetning somuisar att i
den ijstra delen av undersdkning sgtan fanns fura skdr-ustenskoncentrationer med

centrumudrden p6. to kilo, tu& med centrunasdrden pd tz Hlo och en p& t4 kilo. Se iiuen

Bilaga t figur z3 sida 7o-72 .

Volontdrernas ndrvaro och insatser var enbart positiva. P& skam kom de inviindningar och

fiirsiik till hinder som (otroligt nog) viicktes och isensiitts av yrkesarkologer inom liinet i
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s1'fte att avstyra volontdrernas deltagande. Ett m?irkligt och hiigst betiinkligt beteende.
Speciellt i ljuset av de direktiv och st1'rdokument som utgfitt frin Riksdagen,
Regeringskansliet, Kulturdepartementet, Kulturridet och Riksantikvarielmbetet vad
giiller publik verksamhet och ftjrmedling (se Lindskog zor4 ftir litteratur referenser och en
utmdr}t orientering i frflgan).
En spatial analys av ett 6verdiimt boplatsmaterial gmnas av att en si stor 1ta som m6jligt
undersiiks. Redan efter fdltsdsongen zor5 var det uppenbart att projektets beviljade medel
inte skulle rlcka till ftir att flstadkomma dnskad undersdkningsvolynn. Volontdrernas
arbetsinsatser undanrdjde de ekonomiska hindren och d?irmed sdkerstdllde
unders6kningens resultat, Deras glrning kan inte riverbetonas.
Volontfrrernas entusiasm inftir undersdkningen visar att intresse fiir Norrliindsk historia
er mycket stort. Det iir begripligt di Norrlands historia, i likhet med andra kolonier och
det som betraktas som geografiska periferiomrflden, f<irringats och f6rskjuts till
bakgrunden, eller utesluts helt och hdllet i de nationalhistoriska skildringar som iir
allmdnt tillgiinglig (Loeffler zoo5). Ddrmed var engagemanget ftir undersdkningen inte
enbart begrlnsade till arkeologisk intresserade volontdrer. Hemviirnet i Ange llnade ut
ett tllt med kamin si att deltagaren kunde s6ka skydd och vlrme vid behov. Ovansj6
Snickeri utanf6r Ange ('ptocko s d mycket ni uiII") bidrog med ved och spillvirke till
kaminen.
Allmdnhetens intresse fiir unders6kningen tog fart under fiiltsiisongen 2015 genom en
intervju med SVT Vdsternorrland som sdndes pi radio och publicerades pi deras hemsida
den 3o:e april zots samt genom en intervju med Sundsvalls Tidning som publicerades den
6:e maj zor5. Samma ir besdkte ett lo-tal personer unders6kningsplatsen och ddr fick
information. Under fiiltsiisongen zo16 gavs en intervju ftir radions P4 som sdndes och
publicerades pi deras hemsida 6:e april zo16 och fiir Sundsvalls Tidning och hemsida som
publicerades 8:e april zo16. Antalet besd,kare detta ir uppgick till5o personer inklusive en
g,mnasieklass frfln Sundsvall (figur 38 sida 44). Ett ftiredrag efterfrAgades av Rotary
klubben i Ange vilket genomftirdes den z:a maj infdr r4 medlemmar och tidningen
Framtid Ange bestlllde en artikel som publicerades vflren sor6 (se loeffler zo16 samt
bilaga g).

Figur 24. Istiicket bildas niir uattenniudn i sj6n dr hdg. Niir sjdn senare tiimts pd uatten
bild.as ett lufrfuIlt hdlrum mellan istdcket och sjdbotten som hindrar att de fryser fast i
uarandra. Istiicket zot6 bestod au iskristaller som i apil uar skijra men likudl gick att
auldgsna med griiumaskin utan att skada den underliggande boplatsen.
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Figur z6 (fi)regdende sida). Extraherade standlinjer ur stor skifreskartanfr&n tSgt (bld

liqje) ochfT&n markskadekartan (rdd linje). Den suartstreckade linjen markerar griinsen
mot norr au det dylager som kon uara en rest efter den gamla strandplanen som syns
tydligt i profiIen. Spil efter den tidigare landbacken iform au stubbar (markerad med.

asterisk) sammanfaller p& eller mellan den suarta- och r6d linjen. Stijrsta delen au det
arkeologiska materialet iir hixat i rrttorna ouan eller norr om den suartalinjen. En
mindre mdngd iir hittat i rutorna mellan den suarta- och rdda linjen och de Jlesta
rutorna nedanfi)r/sdder om den rdda linjen uar tomma. De ouan redouisat underlag
indikerar att strandhak lodn/fot och/eller strandplan innan damningen ldg inom eller i
ndra anslutning den suarta- och r6da linjen.

Boplatsens geografi ska utbredning
Att ta reda pi boplatsens geografiska utbredning mellan dagens strandhak och det
strandhak och/eller strandplan som existerade innan sj6n reglerades hr ingen enkel
uppgift. Det historiska kartmaterialet samt markskadekartan frin t96o-talet, visar en

grdns mellan land och vatten men inte om det iir ditidens strandhak kr<in/fot alternatirt
medelviirdet pi sjdns vattennivi. Kartorna har rektifierats i ett f6rs<ik att rekonstruera de

geografiska ftirhflllandena innan diimningen men di det finns fb shkra hillpunkter
gentemot dagens kartor blir felmarginalen svflrbedtimd (se figur e6).
Till exempel, felmarginalen fdr den extraherade strandlinjen frfln r89r lrs laga

skifteskarta (LMM r8gr) iir alltf6r stor och ger en missvisad bild av ftirh6llande
land/vatten (bli linje i figur z6). Felmarginalen f6r markskadekartan verkar vara nfrgot

biittre dA den sammanfaller med de stubbar som finns nedanftir dagens strandhak och

som triid biir ha markerat grdnsen mellan land/vatten. Om trdden v?ixte bakom
strandhakets krtin eller pi dfltidens strandplan gick inte att avg<ira. Inom omr6det finns
fem jiirnringar fastslagna i stenbumlingar ddr man fiirankrade bommar/ledlrmar under
flottningstiden. Di jhrnringar kunde fistas blde pi landbacken, stranden och i sj<in utgiir
de en mindre siiker grinsmarkering mellan land/vatten. En m<ijlig griinsmarkering mellan
land/vatten innan diimningen framkom vid unders6knilgen. Det ar ett svart ca 20
centimeter tjockt lager av dy som ligger ovanpi ett lager blAlera. Dylagret bestflr
hurudsakligen av organislit material bl.a. barr, liiv, kvistar, ris och kottar. Denna

6verlagras av en blandning dy och lera som i sin tur iiverlagras av mo/mjiila, se figur z6
mitten. Dylagret liknar delar av dagens strandplan som finns iister om
undersiikningsornridet, en strand bestlende av ett lager barr, l6'v, kvistar, ris och kottar
som dverlagrar ett skikt med mo/mjiila. Ett f6rscik gjordes med jordsond ftir att avgrdnsa

dylagrets utbredning mot norr (wart streckad linje figur z6). Denna grdns sammanfaller
delvis med stubbarna samt den grdns som extraherades frin markskadekartan.
Fyndfiirdelningen b<ir kunna ge upplysningar om fiirhflllandet land/vatten innan
diimningen. Nedanftir d.v.s. s<ider om land/vattengrdnsen som extraherades frin
markskadekartan (riid heldragen linje i figur z6 och 3r sida 3z) finns ndstan inget
arkeologiskt material dfl de flesta undersiikta rutorna var tomma. I omridet mellan detta
och dylagrets iiwe griins fdrekommer sporadislrt med arkeologiskt material i de flesta

undersrika rutorna. Ytorna i friga ir inte fullstiindigt undersrilita vilket inneblr att
spridningsbilden dr endast fragmentariskt kiind. Tiots detta sA sker en minskning av det
arkeologiska materialet i de undersrikta rutorna som ligger mellan den svarta- och rdda
linjen i figur z6 som diirefter praktiskt taget upph6r i de undersiikta rutor som ligger
nedanf6r/sdder diirom. Diirmed finns det skil att misstiinka att den ursprungliga
strandhak krdn/fot eller stranden lig inom denna yta som dessutom mer eller mindre
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sammanfaller med de kvarvarande stubbarna som bdr ha luxit pi landbacken eller pl
stranden innan diimningen.

Boplatsens kronologi
Inlandsisens tillbakadragande erbjuder en terminus post quem f6r infly'ttning av bflde
viixter, djur och miinniskor till Mellannorrland. Holmsjdn bildades i samband med att
omgivningen blev isfri nigon gflng mellan 8zoo-8roo f.Kr. (Stroeven m.fl. zo16). De
ekologiska fiirutsiittningarna fdr den f6rsta miinskliga koloniseringen anses kunnat dga
rum ca 1oo-2oo flr efter omrfidets avisning som diirefter kunnat rekognoseras regelbundet
avjiigare, fiskare och insamlare. Detta fiirsta steg anses kunna pAgAtt i ca 4oo-6oo ir
innan andra steget, en mer permanent besittning, blev ekologiskt mtijligt (Bergman m.fl.
2oo4).
Med ovan i htanke kan rnan ftirvdnta att de fiirsta besiiken kring Holmsjd,n iigt rum ca
8ooo f.Kr. ftiljt av en mer varalitig boshttning ca 75oo f.Kr.
H6gsta kustlinjen i denna del av Vdsternorrland dr z4o m.6.h. Holmsj6ns ursprungliga 1ta
innan diimningen i bdrjan av rgoo-talet lr inte kiind, dock utifrAn befintlig
dokumentation si biir den ha legat mellan 240-244 m.ii.h. Detta innebdr att Holmsjdn var
i dire}t kontakt med den fiordliknande havsvik som upptog hela Ljungadalen strax efter
det att inlandsisen fiirwann frin omrfldet (se figur z7). Diirmed kan man inte anvlnda
landhdjningskronologi till att datera boplatsen. Dlremot kan man fdrmoda att den
fjordliknande havsviken befrdmjade turer till och frin Holmsjiin och omvdrlden.
Ingen grundlig analys av stenmaterialet har genomf6rts (se tabell r). Ddremot har nigra
<iversiktliga iakttagelser r6rande typologi och redulrtionstekniker som hr lconologiskt
relevanta observerats dl de alstrar breda hAllounkter i tid.

Figur 27. Vid glacidrens tillbakadragande (riid liryje) fr&n Holmsjdn Szoo-8too f.Kr .

bestod Ljungadalen au enfiordliknande hausuik (lfisbld) somformodligen underliittade
de ftrsta upptdcksfirder samt den efrerfi)Ijande kolonisationen au Holmsjdn med
omnejd. Eldniiset markerad med en r6d ring.



Figur z8 . Konisk mikrosp&nskiirna F 67t tillverkad au hiilleflinta. Den iir zg millimeter
l&ng och t3-t5 millimeter i diameter 6uer plattformen. Platformen iir fasetterad och

kring dess kant tir nio auspaltningsAtor. Detta materialblock iir troligen en kuarleva

fr&n de miinniskor somfi)rst befolkade Medelpaduid slutet au den sista istiden. BiId:

Jennie Sundberg.

Reduktionstekniker avspeglar sig i ftirekomst av olika typer av platdorms och bipoliira
lcdrnor samt i avslag, mikrospln och spin. Sammanlagt har e4z kiirnor identifierats och

de utgiir 3r,9 % av den totala mlngden stenredskapen som hittats. De har grovsorterats in
i sex huludgrupper; koniska mikrosp&nskiirnor, handtagskdrnor, mikrospAnslcdrnor,
plattformskArnor, bipoliirkiirnor odr oregelbundna kirnor eller lcrut. Att olika typer av

kdrnor ftirekommer pi en och samma boplats Ar ett lterkommande fenomen som

utmdrker mesolitiska boplatser i Skandinavien (Bergman zoo4:168).
Vid understikningen hittades tvA fragmentariska och en hel konisk mikrosplnskdrna varav

den sist niimnd har en fasetterad plattform (figur z8). Koniska mikrospinskhrnor med

fasetterade plattform dr en teknologi som tillhiir de post-Swiderien jdgare-samlar grupper

som befolkade nordviistra Ryssland ca 85oo-8ooo f.Kr. och som mycket viil kan var de

som koloniserade Finland, nord Norge och norra Norrland allteftersom isen frfln den sista

glaciiiren smllte undan (Rankama & Kankaanpii2i zorr; Sorensen m.fl. zor3).
Hitintills har r9 handtagskiirnor identifierats i materialet. Dessa hr tlpiska f6r den sen

Maglemose tiden T000-6400 f.Kr. och den p8fiiljande Kongemose kulturen 6400-5400
f.Kr. i Danmark, samt finns inom Nostvet traditionen 65oo-48oo f.Kr. i Norge, inom
Lihult traditionen 64oo-46oo f.Kr. i viistra Sverige och i iistra Sverige under tiden 65oo-

4zoo f.Kr. fidigare funna handtagskdrnor i Norrland iir hven de daterat till denna tid
(Mikkelsen 1975; Knutsson 1993; Olofsson 1995:105, zoo3; Molin & Wikell zooS; Reitan

zor6).



@

F 623

I
@

Medelpod
Haver6 757
Eldnciset
skolo 1:1

ritod ov David Loeffler

5'*

s"-*^_A

$"
F757F 948

privof dgo

28



Figur z9 (foregdende sida). N&gra au defund som hittades uid undersdkning p&
Eldndset som omniimns i rcrten. Skala t: t. Ritningar au forfottaren. FS98 - rombisk
mandelformade spets au hiilleflinta, F1212 - bergartsyxa som niirmast lil.rtar en Nsstuet
yxa, F886 - skeu- eller snedeggad spets au kuarts, F62S - spets med sm& raka mothakar
och tdnge au rdd tiII ljusri;d skiffer , Fg48 - yxa tilluerkad au ett stort auslag , F7t3 och 757
- prylar eller sylar au suartskiffer och i priuat dgo ett metkroksskart au skiffer.

Kdlskrapor finns p& Eldniiset och sammanlagt har r5 stycken identifierats. Kd,lskrapor
f6rekommer inom samma kulturkretsar och har samma datering som handtagskiirnor
(Rud 1973:46; Olofsson 1995:ro5, zoo5).
Hela och fragment av minst r5r bipoliira kArnor har hittats. Tekniken iir kind i Finland
frln 87oo f.IG. (Jussila m.fl. zorz) och i Norge och Norrland frln itminstone ca 8ooo
f.Kr. (Olofsson zoo3; Reitan zo16). I Norge upph6r tekniken under tidig neolitisk tid. I
iistra Mellansverige fdrekommer bipoliir teknik under mesolitisli:t tid fram till ca 45oo
f.Kr. dA den blir alltmer siillsynt (Lindgren zoo4:39).
De 96 mikrospin samt de 48 spln/spinskapor som med sdkerhet pivisats hiir naturligtvis
ihop med nigon typ av plattforms eller bipoliir reduktions teknik, vilket i sin tur avspeglar

sig i mikrospflnens och splnens ufformning (Olofsson zoo3; Molin & Wikell eoo8). Ingen
analys av spinmaterialet har genomftirts men det kan likvdl grovdateras till mesolitisk tid.
En skev- eller snedeggad spets alternatirt mikrolit av kvarts har identifierats (muntlig

besked Olofsson zor7, se figur 29, F 886). Detta lr en ledartefalit i Norge under Fosna

fasen ca 95oo-8zoo f.Kr., under Mikrolitfasen ca Szoo-7ooo f.Kr. och senare under

Avslag med retuscher/bruksretuscher/kniv/spets 50 6,6

Borr/skrapa
Bryne
Fdrarbete

2 0,2
3 0,4
I t,2

Handtagskerna 19 2,5

Knacksten 2 o,2

Kniv, skiffer 2 O,2

Konisk mikrosprnskarna 3 0,4
Kerna/knut-fra8ment,manSsidiselleroregelbundna 2a 3,7
Kdlskrapa

Materialblock
Mikrosprn
Mikrosp,n med retuscher/bruksretuscher
Mikrospanskirna
Plattf ormsf6rbdttrings avslag

Plattformskarna
Pryl

Redskap, slaget
Redskap, slipade
Skrapa

skrapa/kniv/kiirna
Spets/pil(alla typer)
SpAn/spAnlikande avslag

Sp6n med retuscher/bruksretuscher
stickel
stycke med retuscher/brukretuscher
stdtkantskdrna

15 2,0

10 1,3

90 11,8
6 0,8

11 1,4

3 0.4
30 3.9

2 0,2
z 0,2
7 0,9

20s 27,0
10 1,3

ts 2,0
15 2,0
33 4,3

1 0,1

151 19,9

Tabell t Antalet fund somframkom
uid undersdkningen au Eldndset.
Best&ndet inneh&ller b&de formella
o ch informella ( tiilJ?inig a)
redskapsformer.

Sanke 2 0,2
Yxa 2 O,2

sten redska p tota I

l(eramik, asbestSods

Keramik, sandmagrat
Jirnspets med holk
Pdrla, Elas
SlagS

1--
4--
2--

Fynd totalt



Kjeofasen ca 45oo-38oo f.Kr. (Reitan zo16). I Finland air de daterade till tiden Tooo-Sooo
f.Kr. (Matiskainen 1989; Knutsson zoo5:247).I Norrland iir fy'ra kiinda frin boplatsen
Dumpokjauratj (Arjeplog Raii 1568) varav tre hittades nlra en kokgrop (anldggning 6)
som daterats till 76c6-678c f.Kr. (Olofsson zoo3). Likande spetsar frin lappviken (Jd'rn

Raii 66) och Rastklippan (Sorsele Raii rooo) som [r daterad till5543-52t3 f.Kr. respe]dive

5491-5364 f.Kr. (Knutsson zoo5; Ekholm zor5).
Hela och delar frin u bifacial slagna spetsar har patreffats. Tre lr rombiskt
mandelformade spetsar tillverkade av hiilleflinta och en hr troligen en lansett
mandelformad spets av h?illeflinta. Mandelformade spetsar tillh6r den kamkeramiska
kulturen 5ooo-32oo f.Kr. (figur 29, F 598). Den rombiska varianten anses vara dldre och
dateras till den tidig kamkeramiska kulturen 5ooo-39oo f.I(r. medan den lansettformiga
iir en kara}teristisk ftirem&lsform under den typiska kamkeramiska fasen 39oo-34oo f.Kr.
Blde typer f<irekommer pi den kamkeramiska boplatsen vid Lillberget, Overkalix socken,
Raii 45r, Norrbotten daterat till 39oo f.Kr. (Hal6n r994:ro5ff).
Fyra spetsar tillverkade av h?illeflinta ir sl fragmentariska att det iir wirt att bestdmma
till typ. Tre bifaciala spetsar, en tillverkad av kvarts, kvartsit respektive hiilleflinta iir
troligen av tlpen som tillhdr senneolitiskt tid och bronsildern.

Figur 3o. TiIl uiister, den proportionerlig fi)rdelning (uikt) au det petrograftska
materialet fi)r auslag och splitter, och till hdger den proportionerligaJdrdelingen (antal)
au det petrografi.ska materialetfir artefokter fr&n Eldniiset.

avsla&/splitter kilo

KVans 29,83
rosenkvarts o,54
blrkvarts r,24
kvansit 4,94
helleflinta 57.88
porfyr 1 1q

tuffit 0,06

lasprs o,o4
flinta 0,06
skiffer & sandsten o,23

total 99,74

a rtefa kt antal

KVa ns 202
bHkvarts

ros€nkvarts 24

kva rtsit 26
helbflinta 385

flinta
jaspis 19

porfyr

skiffer/sandsten 24

tuffit
gran|I r

amfibolit t
berga rt 1

tota I

amfibolit
ber8art
granit

sandsten
skiffer

27

flintai
jaspis

porfyr
tuffit

78
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Att Eldnlset har anv?ints under ling tid framg8r av den sandtorgsspets (se figur z sida iv)
av beigeskiffer som tidigare hittats invid torpet och som nu finns pi hembygdsgirden i
Haver<i. Tlpen dateras till senneolitiskt tid och iildre bronsildern ca 2goo-11oo f.Kr.
(Gjessing r94z).
En typ av redskap som framkom och som inte tidigare uppmiirksammats i Norrland dr
prylar eller sylar avsett fir hiltagning i t.ex. liider. Tvi stycken tillverkade av svartskiffer
hittades (figur 29, F 7r3 och 7s7). I Finland er de daterat till tiden 5ooo-r5oo f.Kr. med

tgrgdpunkt mellan 4ooo-zooo f.Kr.
Tva yxor petreffades vid understikningen (figur 29, F 948 och F rzrz). Den ena dr en
bergartsyxa som bearbetats genom slag och bultning d[r endast den ena sidan av eggen dr
slipad. Den liknar en Nostvet yxa vilket iir tlpisk fiir Nastvet traditionen i Norge som
dateras till tiden 65oo-48oo f.Kr.
Den andra iir tillverkad av ett stort avslag med delar av plattformen och slagbulan intalrt.
L6ngsidorna lr retuscherade och eggen delvis slipad. Nigon motsvarighet till denna har
vid skrivandes stund inte hittats i litteraturen.
En hel spets samt tve fragment tillverkade av rdd skiffer har hittats. Den hela spetsen iir
tillverkade av randig r6d till ljusriid skiffer, har smi raka mothakar samt tflnge (figur 29, F

623). Tlpen genom landh6jningskronologin anses allmiint tillhiira senmesolitiskt och

tidigneolitisk tid, en datering som stdds av ett liknande fond frAn boplatsen vid Lillberget,
se ovan (Hal6n 7gg4:t25ff; loeffler r999b). R<id samt rdd randig skiffer finns i ett omride
vid norra Jdmtland och stidra Lappland ca zoo kilometer flgelvdgen mot norr.
Ett metkroksskaft av skiffer har tidigare hittats av markiigaren pi boplatsen. Den iir
fiirsedd med flera hak liir att diir kunna fista en eller flera stickor som fungerade som

krokar. Skaftet bands sedan fast till en lina. Metkroksskaft av sten [r vanligt
fiirekommanden i den sen kamkeramiska kulturen i Finland under tiden 36oo-3:oo f.Kr.
Den petrografiska kompositionen dr dven den kronologisk relevant di mesolitiska
boplatser generellt innehlller en st6rre variation av finkornigt stenmaterial ln boplatser
frin senare perioder (Forsberg r985:4ff; Bergman m.fl. zoo4:168; 2oo9:11; G6netay

zooT). Eldniiset i likhet rned andra mesolitiska boplatser uppvisar ett brett petrografiskt

spektrum, se figur 3o.

Boplatsens karaktdr
Materialet frin undersdkningen dr inte metodiskt eller statistisld analyserat. Trots detta
kan man likvll reflektera kring vissa observationer som i biista fall biir uppfattas som
preliminiira.
Rumsliga analyser anvdnds ftir att studera var och vilka aldviteter dgt rum pfl en viss

boplats. Utgingspunlten i resonemanget lr att mlnniskor inom en viss kulturell tradition
utf<ir vissa aldiviteter pi ett bestiimt siitt och ddrmed iiven rumsligt organiserar dessa

enligt en best2imd praxis. En inviindning mot detta resonemang iir den att aktivitetsltor
blir alltmer otydliga eller suddas ut helt pA en boplats med llng anviindnings tid. Andra
anser att det iir tviirtom, ju liingre en boplats anvdnds ju tydligare blir spridningsbilden,
d.v.s. det sker en ftirstiirkning av de mdnster som uppstAr i samband med olika
arbetsmoment eller altiviteter tiver tid (Olausson 1986:19). Om si iir fallet b<ir detta
beteende lhmna miinster som kan upptackas. Andra komplikationer uppstir ndr en och
samma lokal senare anvdnds av en annan gmpp med annan kulturell tradition som utfiirt
andra eller likande alitiviteter pA platsen. Men d'ven detta btir ge upphov till m6nster som

b6r kunna skiljas ifrfin tidigare sfldana. Problemet blir inte enklare niir lokalen utsiitts ftir
post-deposionella 16relser sl som erosion.



A

6920035 --

6920030

513150 513155 513160 513165 513170 513175 513180

Figur 3t. Huuudparten au skiirusten (grd schattering) iir koncentrerad ttll
undersiikningens uiistra del Majoriteten eller 8z % au de redskap som kan tillskriuas
mesolitbk tid (stjiirna) fi)rekommer inom denna Ata samt 75,7 % au de redskap som inte
pd. typologiska grunder kan tillskriuas en bestdmd tid (bl& punkt) . Rdillinje markerar
ung efiirlig grdnslinje for land/uatten innan diimning en enligt markskadekartan frdn
196o-tolet.

En rumslig analys piverkas dven av undersiiknings metodiken (Olausson r986:zr) samt
den unders6kta ytans omfattning. Hdri ligger dnnu ett problem, uppskattningsvis dr
mindre ln ca o,J o/o av boplatsen underscikt.
Trots svflrigheterna kan man dndi g6ra nigra enkla dock intressanta observationer.
Skdrvstenens spridning visar en stor koncentration inom undersiikningsytans viistra del
med en mindre hdrdiiknande koncentration i unders,iikningsytans centrala del (figur 3t
och Bilaga r figur 3 sida 7z). Inom den stora koncentrationen i vdstra undersiikningsytan
kan man urskilja fem-sex hiirdliknande ansamlingar. Av de 146 redskap som med
nflgorlunda siikerhet kan tillskrivas en mesolitisk datering iir reo eller 8z % hittade inom
eller i direkt anslutning till denna skdrvstensansamling i underscikningsytans viistra del.
Av de redskap som inte kan dateras genom tlpologi iir 45r eller 73,7 %o hittade inom
samma omrede.
Strax civer 6o % av de br[nda ben som hittats ligger inom samma yta (se figur 3zA och B).
Samma koncentration giiller f6r avslag och splitter av hiilleflinta och kvarts diir 74,2
respektive 76,6 % finns ansamlat diir (se figur 33-36). Aven de mindre talrika redskap och
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avslag/splitter av bl5- och rosenkvarts, tuffit, flinta, jaspis, kvartsit samt porln finns
utspridd i mindre koncentrationer inom samma omride.

513150 513155 513160 513165 513170 513175 513180

Figur 3zA iuerst uisar utbredning ao skiirusten i boplatsens uiistra del (gr& schattering).
Totalt har 7o8,7 kilo skiirusten registerats uarau 665,8 kg eller 9S,6 % iir koncenttetade
tiII undersdkningens uiistra del. Siffrorna anger mdngd skiirusten i liter med en

artimetrisk interuall fr&n t-tz.

Figur gzB nederst. Totalt har 4s9,t gram briinda ben tilluaratagits uarau z7z,g eller
6o,z % (rijila linjer) hittats tiLlsammans med skiilstenskoncentration i boplatsens
uiistra del. Sffionn anger miingden brdnda ben denftrsta isaritm iir p& o,5 gram och

diirefter med intertaller pd t gram. Benens spridning sammanfaller med de

anhopningarna au redskap och auslag i undersiikningsAtans v(tstra del, jdmrtjr figur 33-
56.



Figur gg iiuerst. Totalt har niistan SE kilo auslag och splittu au hdlleflinta QiIa) hittats i
de undersiileaytorna uarau 42,99 kg eller 74,2 % i boplatsens uiistra del tilIsammas med
skiirustenskonentrationan (gr& sclfitering). Interpoleringinten:allJdr skiirusten dr i
Iiter, se ovan, ochfor hiilleflinta uaierande ddr denforstaisaritm iir pd too gram och
diirefier med interualler p& goo gram.

Figur 94 nederst. Totalt har ndstan 3o kilo auslag och spliner au laarts (bl&) hittat i de
undersbha ytorna uarou 22,86 kg eller 76,6 % i boplatwts udstra ilel tillsammas nrcd
skiirustenskorcentrationm (grd xlnttering). Interpobrings intennllfor skiirusten iir i
Iiter, se ouan, ochfor ldsarts i interualler p& too gram.
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Figur 95 6uerst. Auslag u.h splitter au hiilleflinta Qila) oclt loarts (bI&) i boplatsens
uiistra del i stdrt sammafaller med uarandra. Interpoleringsinteruall som ouan.

Figur 36 nederst. Auslag och splitter au hiilleflinta Qila),lanrts hl&) och skiirusten (gr&)

i boplatsens udstra del sammafaller i stijrt med uarandra. Intetpoleringsinteruall som
ouan.



Utififln dessa enkla observationer kan man formulera nigra md,jliga tolkningar om dessa
mdnster:

1) Att den vastra undersdkningsytan utg6r en akivitetsyta som tillkommit genom
nigon form av sdsongsbetonade och iterkommande utomhus syssla.

z) Att denna koncentration av skdrvsten, redskap, avslag och brhnda ben har
uppkommit i och kring ett hus. Det finns inga arkeologiska spfrr efter en
huskonstruktion pl denna plats, men det iir intressant att notera storleken pi
denna koncentration hr ca zoxro meter vilket hr snarlikt storleken pi husgrunden i
Vuollerim (Loeffler r999c).

En jiimf6,relse mellan figur 3o och tabell r visar att det finns ett h6gt antal olika
redskapstyper och ett h6gt antal olika petrografiska typer inom den unders<ikta ytan.
Detta parftirhillande anses indikera att en boplats utnlttjats som basllger. Den h6ga
andelen kdrnor, skrapor, retuscherade avslag och spln samt informella redskap med
bruksretuscher antyder att tonviken pl aktiviteterna har kretsat kring bearbetning,
ftiriidling och framstiillning av diverse produkter och/eller livsnddviindigheter (Binford
1983: 325ff; Forsberg r985:e62ff). De minga olika redskapstyperna kan dven indikera att
Eldniiset ingick i en mer stationer och sdsongsbetonat boslttnings m<inster, vilket iir en
organisatorisk strategi som dr vanligt liir de som praktiserar en ekonomi baserad pfl
insamling (engelskans collectors) till skillnad frln en anskaffningsekonomi (engelskans

foragers) som implementerar en mobil bosdLttnings strategi (Binford 1983:325ff).
\Idster och utanftjr undersiikningsomridet finns det flera enskilda och viil avgrinsade
hdrdliknande ansamlingar med skdrvsten som dger en viss likhet med den som finns i den
vlstra och centrala undersiikningsytan (se figur 12, 31, 38 samt Bilaga r figur z-3 sida 7o-
7e). Intill och kring dessa finns avslag, redskap och/eller brdnda ben. Aven dessa utgcir
aktivitetsytor, dock tillsynes av ett helt annat slag och omfattning dn den stora
koncentrationen i vdstra undersdkningsytan.

Petrografi ens sociala betydelse
Det noterades ovan att stenmaterialet pi Eldnlset uppvisar en stor variation (figur 3o).
Hiilleflinta (kvartsporfin eller ryolit) och kvarts (fr?imst vit till genomsynligt med mindre
minger blfl- och rosenkvarts) dominerar. Dertill finns mindre rn?ingder rdd, r6dbrun, grt
och beige skiffer, gr6n strilstensskiffer/amfibolit, beige och gulgrdna tuff eller tufEter, rtid
och orangejaspis, flinta, sandstenar med olika fdrger, r6d till svart dalaporfin, grfl, blt och
svarta kvartsit och glimmerskiffer.
Hllleflintan finns i norra delen av Holmsj<in ca 7 kilometer fAgelviigen frAn boplatsen. Vit
och genomskinlig kvarts kan ocksfl vara lokalt men rosenkvarts kommer troligen frin
Mossbodarna i Hdrjedalen ca zo kilometer figelvlgen mot vdst-sydvist. R6d skiffer och
r6d sandsten finns kring foten av Ringkalleberget i Nordingri socken ca 17o kilometer mot
iist-nord6st och i fdllen ca zoo-z5o kilometer mot norr. StrAlstensskiffer f<irekommer pA
finslt omride strax rister om Tornedlven, ca 7oo kilometer mot norr. Dalaporfiner och
tuffiterna finns i tralterna kring Siljan, ca r5o kilometer siider om Eldndset. Jaspis
f6rekommer i Flendalen i iistra Norge och i ett angrAnsande omride i norra Dalarna ca
zoo kilometer sydvist om Eldndset samt aven 6sterut i mellersta Ryssland. Danienflinta
finns i Skine och Danmark och krita-eller senonflinta i bide Sklne, Danmark, Balticum
och Ryssland. Flinta kan lven upptrlda liingst Sveriges och Norges viistra kust dit den
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transporterats med isen frln Danmark. Kvartsit och glimmerskiffer kan vara lokalt eller
kommer frAn fdllen (Moberg rgSS:22; Huggert rg84; Hulth6n rggLir4ffi Sjurseike 1994;

Hal6n r994:ro8ff; Lundberg 1997:165; Ioeffler 1996,2oo1,2ooga, 2oo9b, 2012).

Det frdmmande petrografiska materialet i likhet med de exotiska fiiremllen visar att
mHnniskorna i det fiirhistoriska Medelpad inte var isolerade ffin omviirlden (se figur 37)'
Detta ir troligen inte ett bevis ftir handel i den meningen att man arsiktligt
iiverproducerade i syfte att friimja ekonomiska intressen och egen vinninS. Fiirekomsten
av dessa ting biir istillet ses som uttryck ftir sociala behov dlr inrittande av relationer
grupper emellan stod i centnrm och diir minniskorna i Medelpad ingick i ett stdrre socialt
niitverk som innefattade betydande delar av Fennoskandia.

Figur 97. Boplatsmaterialet fr&n Eldniiset inneh&Ller en bred uariation uad gdller
stenmaterial och redskap. Ndgra tir sd distinkta respektiue karalaiiristiska att deras
prouenieta kan bestiimmas. Spridningsbilden auspeglar kontakter mellan miinniskor,
sp&r efter ett niituerk au sociala relatbner ocf eller territoier med dueraskande

omJfrng odt &Ider.
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Sammanfattning av Resultaten
Skadorna. Erosionsskador pl platsens topografi er omfattande. Uppskattningsvis har
strandhakets kriin/fot efter ddmning frirflyttats med 5-r5 meter. Detta medfdr att dven det
arkeologiska materialet dr omriirt, dock inte bortftirt och sedan omplacerat pl annan
plats. Diirmed dr materialets vetenskapliga kunskapspotential inte helt fijrlorad och till
ftiljd ddrav [r en arkeologisk undersiikning meningsfull.
Understiloringsmetodiken. Dokumentation av platsen utifrin ett system av kvadrat
meters rutor ddr allt inom varje ruta slgfflades upp och vattens&llades var
kostnadseffektivt och adekvat dfl en mer noggrann positionsbestimning lr <iverspelat av
erosion och post-deposionella fdrflyttningar. Ttots det skulle en bdttre uppfattning av
boplatsens utbredning och karaktdr gmnats om en sttirre yta undersiikts.
Arbetsstyrkan bestod till stdrsta del av entusiastiska individer utan anknltning till de
formella antikvariska institutionerna. En del ytkesverksamma arkeologer ansig detta som
oliimpligt och ftirutspidde att detta skulle innebdra negativa konsekvenser fcir
unders<ikningens resultat, Dessa farhigor visade sig vara grundldsa. Volontdrer under
ledning av yrkesarkeologer behiirskade snabbt arbetsmomenten och materialets
beskaffenhet. Unders6kningen var genomgiende resultatrikt tack vare alla de frivilligas
osjdlviska arbetsinsatser.
Boplatsens geografiska utbredning gentemot strandhakets kr<in/fot innan
ddmningen kunde ungefirligt faststiillas. Trots det skulle bflde griivningsresultat samt
efteranalysen ha g5mnats av att undersiikningen uMdgats mot syd fdr att inkludera
omridet nedanftir det ursprungliga strandhaket samt ]tor Hngre mot vest.
Boplatsen kronologi och karaktiir. Det iir troligt att Eldniiset besiikts av miinniskor
redan under mitten av tidigmesolitiskt tid (ca 9ooo-64oo f.Kr.) n6gra hundra ir efter det
att omrfidet avisades vid slutet av sista istiden ca 8zoo-8roo f.Kr. Dessa slsongsbundna
jakt- och rekognosceringsfdrder antas kunnat pfrgi under flera hundratals ir. Miijligtvis
har Eldndset anvhnts som jaktstation under denna f<irsta tid. De ekologiska
f6rutsdttningarna som Smnar en mer varaktig boshttning bcir ha intrdffat under
tidigmesolitiskt tid. Den stora koncentration av skdrvsten, redskap och brdnda ben som
finns i boplatsens viistra del inneh8ller qpologiska daterbara redskap fiin bide tidig-,
mellan- (ca 64oo-5400 f.Kr.) och senmesolitiskt tid (ca 54oo-4ooo f.IG.). Det iir m6jligt
att Eldnlset utnytlades d[ som baslhger och/eller periodiskt Aterkommande
aktivitetsldger. Daterbara trnd frin efterfd,ljande perioder dr sparsarnt representerade pi
Eldndset vilket miijligtvis indikerar att platsen utn)'ttjas lter som jaktstation eller som
specialiserad aktivetslokal under neolitiskt tid och bronsildern.
Ovan scenario dr spekulativ di den iir baserad pi en h6gst d,versiktlig genomging av
materialets fiirdelning iiver tid och rum och i biista fall kan fungera som utgingspunkt {iir
en ftirdjupad studie.
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datum rutor arbets-
styrkan

rula
pers

dag

Neder-bOrd
mm

medel
temp C

rnteckningar

2075-04-27 -t5 4,3 0,0 nolnigt
2075-O4-28 24 6 0,0 2,8 rarm, sol
201,5-O4-29 74 4 3,5 4,O 2,5 /exlande snti och regn
2015-04-30 5 3 (halvdac) 7,6 n,4 1,1 "egn

2015-05-04 2,O ?q (alt, blasig, gra och regn
2015-05-05 19 7 2,7 LO,7 /indstilla, grl, molnigt, regn

2015-05-06 lo 5 3,2 7,3
/lndstilla, omvdxlande regn
)ch sol

summa , 106
2016-04-18 Lo 2,6 0,0 /arm, sol
2016-04-19 41 10 4,L 0,0 3,4 /arm, sol
20L6-O4-20 27 8 0.0 3,1 /arm, sol
20L6-04-2r 9 2,5 7,2 2,8 )mvSxlande snO och sol
20L6-O4-22 24 9 z,o 0,3 o,7 ;nd, molnig och kalt

2076-04-23 t2 8 I,) !,4 o,7
/exlande molnighet, snd
)ch sol

2076-O4-24 9 (halvdag) 0,6 0,0 rppeh6ll, kalt
2076-04-25 lo 7 ?o 3,0 ;n6, molnig och kalt
2076-04-26 26 2,8 0,0 ;ol
2016-04-27 6 r,4 4,2 o,4 rolnig, kallt, snd och regn
20L6-O4-28 21 7 3 13,0 'egn hela dagen

20L6-04-29 26 9 )? /dxlande molnighet, kalt,
;ol, regn, bl6sig

2016-04-30 11 4 0,0 ql /exlande molnighet, kallt,
;ol

2016-05-01 7 1,8 0,3
/exlande molnighet, kallt,
'egn, blisig

2016-05-02 24 6 0,0 4,3 ;ol men blesig

2016-05-03 5 4,8 0,0 7,7
/Sxlande molnighet, sol,
/arm

2016-05-04 22 7 3,1 0,0 q, ;olig, vindstilla, varm

2016-05-05 29 6 4,8 0,0 7,4
/exlande molnighet, blesig,
/arm

2016-0s-06 19 6 (halvdae) 3,1 0,0 70,7 ,/arm sol dock b16ser kallt
393 .. 138 2,8

totalt 499 170 2,9

Tabell z. Personalstyrkans storlek, antal unders6lcta rutor samt uiiderforhdllande. Det
finns inga klara indikationer att nederb\rd och/eller tempraturen niimnuiirt pduerkat
undersijkningsuolAmen iiuen om det iir n&got h6gre under soliga dagar iin andra. En
parameter som inte red.ouisats hiir och som kan uara a D stijrre betydelse for arbetsflddet
iir fyndmd.ngd per tata d.u.s. ju fler/mindre antal fund per ruta ju mindre/fler antal
rutor auslutades.
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