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Boplats på Buareåsen
av

Britt-Marie och Gunnar Carlstedt

1 Introduktion

Ett arbete pågår med att kartlägga Nösslinge sockens historia. Arbetet 
innehåller bl a att rekognosera i naturen och inventera densamma. 
Under detta arbete har en boplats hittats.

Platsen är belägen långt från den egentliga Nösslinge by. Boplatsen 
består av ett grophus, en tomtning (dock ej i maritim miljö), tre grottbo-
platser och ytterligare tre grottor utanför själva boplatsen. Det är okänt 
hur gammal boplatsen är och hur den använts.

Denna rapport är avsedd att ge en kort översikt över platsen.

2 Trakten

Boplatsen är belägen i Var-
bergs kommun, Nösslinge 
socken, Nösslinge 5:1.

Platsen ligger långt över högsta 
kustlinjen, som närmast låg ca 
2,1km åt nord.

Trakten karakteriseras av ett 
dramatiskt landskap i över-
gången från Hallands slättland 
till det Småländska hög-
landet. Höjdskillnaderna är 
stora och flertalet branter 
finns.

Det finns många platser där 
marken är stenbunden med 
block på flera meter. Jordarten 
är normalt en podsol med 
mycket inslag av morän. På 
flera platser går berget nästan 
i dagen. Odlingsbarheten är 
liten.

I området finns två stora sjöar 
Neden (77 m ö h) och Furesjön 
(105 m ö h). Under tidig Holo-
cen stod högsta kustlinjen närmast platsen Mölnarp på 72 m ö h. Mellan 
havet och Neden var enbart en ås med en bredd av ca 600m.



 

4        Trakten
Östsluttningen till Neden är mycket brant och otillgänglig. Här finns dra-
matiska stup och uppstickande höjder. Här och där emellan dessa är det 
möjligt att i relativ brant men jämnt sluttande terräng gå från Nedens 
strand upp mot höjderna i öster.

Mellan sjöarna Neden och Furesjön ligger ett höjdparti. Det omfattar i 
stort sett 3 höjder varav en, Buareåsen, är avsevärt större än de andra. 
Denna är en relativt jämn och rund kulle med en höjd på 165m ö h.

Nära toppen av Buareåsen på dess sydkant löper en kraftig brant med 
stora stup. I och nedanför denna brant är boplatsen ifråga belägen.

Det är möjligt att gå till såväl Neden som Furesjön.

Markerna har varit trädlösa och bevuxna med en och ljung från medelti-
den.



 

Trakten        5

  
grotta 3 Bilden är tagen inne i grottan. Taket består av ett överhäng. Väggarna till 
höger är stora stenar på ca 4m höjd. Bilden är tagen med ett kraftig vid-
vinkelobjektiv varför grottan ser större ut en vad den i verkligheten är.



 

6        Placering av objekten

             
3 Placering av objekten

Positionerna för de olika objekt är inmätta med koordinaterna enligt RT-
90 2.5gon W STH och höjdangivelse enligt MSL (mean sea level) och geo-
diden EGM-96. Koordinaterna anges för följande objekt, numren 
används för numrering på kartan:

Objekten utanför boplatsen behöver varken ha samband eller vara ska-
pade samtidigt som boplatsen. Vissa bör snarare vara från annan senare 
tidpunkt.

Boplatsen utgörs av en brant på södra kanten av Buareåsen. Nedanför 
denna brants fallna stenar finns grophuset 1 och tomtningen 2. I bran-
terna ligger grottorna 3-5.

Branterna fortsätter väst och norr om Buareåsen. I dessa ligger grot-
torna 8-10. För dagens besökare ligger dessa otillgängligt.

Toppen av Buareåsen bildar en platå. Denna innehåller en mängd olika 
föremål av varierande intresse. Här har medtagits en grävd grop 11, två 
gränsstenar 12-13, en mycket stor nästan helt rund sten 14 samt en vall 
15, som delvis övergår i stenmur.

På södra delen av Buareåsen finns tre stora stenar som ligger i en tre-
kant samt en grävd grop. På nordvästra sluttningen nära ett hygge finns 
två flata stående stenar 19-20 samt en grop 18.

nr benämning nordlig östlig höjd

boplasten

1 grophus 6.345.833 m 1.304.801 m 137,4 m

2 tomtning 6.345.832 m 1.304.811 m 135,6 m

3 grotta 6.345.833 m 1.304.838 m 142,0 m

4 grotta 6.345.839 m 1.304.845 m 146,5 m

5 grotta 6.345.844 m 1.304.847 m 146,5 m

6 stenformation 6.345.830 m 1.304.828 m 139,8 m

7 förrådsgrop 6.345.834 m 1.304.803 m 141,9 m

i branter runt Buareåsen

8 grotta 6.345.907 m 1.304.712 m 153,0 m

9 grotta 6.345.948 m 1.304.737 m 149,7 m

10 grotta 6.345.962 m 1.304.751 m 144,7 m

på toppen av Buareåsen

11 grop 6.345.923 m 1.304.782 m 164,8 m

12 sten 6.345.890 m 1.304.792 m 161,4 m

13 sten 6.345.904 m 1.304.838 m 149,8 m

14 sten 6.345.882 m 1.304.800 m 156,3 m

15 vall 6.345.894 m 1.304.846 m 157,2 m

södra näsan av Buareåsen 

16 stenar 6.345.815 m 1.304.897 m 146,6 m

17 grop 6.345.804 m 1.304.877 m 145,6 m

sluttningen utanför Buareåsen - NV

18 grop 6.345.967 m 1.304.626 m 122,7 m

19 sten 6.345.971 m 1.304.621 m 122,5 m

20 sten 6.345.987 m 1.304.618 m 117,8 m
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8        Boplatsen

   
Bilderna visar boplatsen. Dessa är tagna genom ett antal foton tagna nere i dalen. Kameran har riktats mot toppen av Buareåsen, dvs i nord-
lig riktning. I fonden syns branterna av Buareåsen.

4 Boplatsen

Boplatsen är belägen nedanför en brant vars längd är 72m. I öster avslu-
tas boplatsen vid en stenmur som löper i nord-sydlig riktning och som 
utgörs gräns mellan byarna Harsås och Nösslinge. I väster slutar bosätt-
ningen ungefär där branterna slutar.

Nedanför branterna finns block i en mängd olika storlekar upp till ca 
4m. Dessa ligger i direkt anslutning till branterna i en kraftig sluttning. 
Nedanför blocken följer en någorlunda blockfri terräng.

Mitt för bosättningen finns en sankmark på 35m avstånd till branten. 
Från denna sankmark löper en dal i nord-sydlig riktning och passerar ett 
krön och fortsätter på andra sidan av Buareåsen. En annan dal löper i 
väst-östlig riktning och passerar en sadel på Buareåsen (omedelbart 
öster om ovan nämnda stenmur).

På grund av dalarna och branterna bildas en halvcirkelformad dal ned-
anför branterna. I denna dalen är bosättningen belägen. Solljusmässigt 
är alla hus riktade mot söder.

Söder om denna dalen finns en sluttning åt väster av Buareåsens södra 
näsa. Väster om dalen finns en näsa som löper i nord-sydlig riktning. 
Denna avslutas med rasbranter mot ovan nämnda kärr. Denna näsas 
västsluttning lutar svagt och fortsätter utan några omfattande höjder 
hela vägen ned mot sjön Neden.

Marken i hela området är mycket stenig morän med inslag av stenfri 
sand. Längst upp finns ett förnaskikt som i stort sett enbart innehåller 
sporadiskt med tunn mossa, lav eller är helt bar. För ögat verkar marken 
vara en enda stor barransamling med fläckar med tunn mossa.

Stenarna och blocken är alla täckta med tjock mossa eller så är de rikligt 
klädda med skorplavar. I dalen står medelålders gran. I trakten har gran 
planterats i slutet av 1890-talet. Innan var här ljung sedan medeltiden.

provisorisk bild
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Branterna är ca 15m höga. Övre platån på Buareåsen går ut till en serie 
av branter på ca 0,5-1m som ligger parallell med den stora branten. 
Denna stora brant är så brant att det inte går att ta sig upp på den annat 
än mitt för grophuset eller öster om stenmuren. Branten innehåller flera 
överhäng. Under 3 sådana finns grottorna.

Nedanför grottorna med dessa tillhörande yttre block blir marken block-
fri. Väster om den västligaste grotta finns en omfattande mängd block. 
Den marken är svårgången. Nedanför dessa block finns tomtningen, som 
bl a använder en liten brant som sin inre vägg.

Norr om tomtningen lutar dalen uppåt. I den sluttningen finns en 
urgrävning där grophuset är placerat. På grophusets sydsida finns en 
liten ås. Förmodligen är det en stenhög. Söder om den lutar marken 
kraftigt nedåt.

Mitt för grophuset på västra delen av dalen finns en utseendemässigt lik-
nande ås. Denna är dock fylld med sand. Mycket få stenar finns i dess 
inneslutning.

provisorisk bild
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Grophuset sett från sydväst

4.1  Grophus
Det går inte att fastställa om det finns ett grophus utan mer omfattande 
undersökningar.

Platsen ligger en bit från rasbranten nedanför branterna. Dalen är här 
ungefär flack i öst-västlig riktning. Däremot lutar dalen mot söder. I mar-
ken syns en fördjupning, som har en öppning mot dalens mitt. På södra 
sidan finns en ås. På norra sidan finns dalens sluttning uppåt.

Bilden visar en skiss över 
grophuset. I grophuset har 
tagits prover utmed två snitt i 
riktningarna 24° och 114°. I 
dessa riktningar finns profiler 
ritade.

Varje profil har i x-axeln 
positionen angiven. Y-axeln 
anger djupet. Här finns 
horisonterna för markytan och 
övergången humus sten 
angiven.
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Mitt i gropen ligger ett block, som säkert fallit dit. Marken i inneslut-
ningen består överst av ett mycket tunt förnaskikt. Därunder följer 
humus ned till stenar.

Profilerna visar att humusskiktet är tunt. Åsen sydväst om gropen består 
i stort sett uteslutande av sten. Skiktet över stenen är mycket tunt. Dock 
går enbart några få stenar i dagen. På andra sidan gropen finns sand och 
humus.

I gropen finns sten i botten. Vid sonderingen verkar det som om det 
enbart är småsten. Över dessa finns enbart humus.

Profilerna visar ingen plan bottenyta. Om det skulle vara en husgrund så 
har sten rasat in på golvet. Ett golv borde ha haft en diametar på ca 2,5-
3m.

4.2  Tomtning
Något som liknar en tomtning finns i omedelbar anslutning till rasbran-
ten från branterna.

Tomtningen är av oval form med läng-
den 4,0m och bredden 2,6m. Den mot 
branten vättande sidan har en liten 
brant på några decimeters höjd som 
vägg. I nordlig riktning ligger två sten-
block och bildar vägg. I övrigt består 
väggen av en stenmur. Denna är inte 
kallmurad med flata stenar utan lagd 
som de flesta stenmurar. Närmast de 
stora blocken finns en mindre öppning.

De två stenblocken är stora. De lutar 
mot varandra så att ett mindre rum bil-
das mellan dem. Rummet är så litet att 
enbart små barn eller djur kan härbärgeras där. Längst in i rummet 
finns en håla grävd. Förmodligen gjort av en grävling eller dylikt.

Golvet på tomtningen lutar en hel del mot dalens mitt. Lutningen är inte 
omöjlig att ha i ett utrymme där man skall vila.

Utanför byggnaden mot dalens mitt finns stenmaterial begravt i marken 
som endera är en ytterligare form av byggnadsdel eller så kan det ha 
rasat.
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Västra grottan sett från dalen. De två stora blocken framför grottan syns tydligt. Mellan dem är 
ingången.

4.3  Grotta - västra
I den östliga delen av branterna vid boplatsen finns grottor. Dessa 
använder överhängen på berget som tak. Grottorna redovisas här var 
och en för sig då de är mycket olika.

Den västligaste grottan har två mycket stora block som väggar mot 
dalen. mellan blocken bildas en naturlig väg in i grottan. Den inre väggen 
utgörs av en kal vägg ur berget. Den östra väggen utgörs av en stenmur, 
den västar av en stenmur en bit utanför golvet. Till vänster om ingången 
finns ytterligare en stenmur som avdelar grottan.

De stora blocken har en sådan tyngd att de aldrig kunnat flyttas av män-
niskor. Allt annat material i grottan kan däremot detta.

Den västra stenmuren liknar 
en mur. Stenarna är lagda 
mot varandra på ett lämpligt 
och ordnat sätt.Stenarnas 
storlek ca 0,3-0,5m. Mellan 
denna muren och grottans 
golv skiljer ca 1,1m i höjdled. 
Grottans golv ligger högre. 
Utrymmet är användbart till 
såväl människor som förråd.

En sten-rad eller -mur löper 
tvärs grottan. Denna består 
av en enkel bredd av fallna 
stenar. Stenarna är aningen 
plana. Detta byggnadsele-
ment är antagligen använt för 
någon sorts avdelare.
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Den östra väggen liknar mer 
en hög med en höjd av 0,3m. 
Stenarna är ca 0,3-0,7m i 
diameter. Mellan berget och 
de stora blocken bildas ett 
utrymme som är så brett att 
det är möjligt att passera ut 
där för en människa. Däre-
mot är topografin utanför 
muren sådan att det är svårt 
att gå där.

Golvet har en storlek av 4,1 x 1,1-1,8m2.

Till höger syns en bild av 
grottan. Den är tagen från 
dalen i nordlig riktning. I 
mitten syns ingången. En gran 
blockerar i viss mån vägen.
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Grottan sedd från dalen. I förgrunden syns stenblocken som utgör yttre muren.

4.4  Grotta - mellersta
Den mellersta grottan har som inre vägg branten. Den bildar en vinkel 
med ett hörn innerst. Över detta hänger ett överhäng. Ett golv bildas där. 
Utanför detta ligger nedrasade stora stenblock. Sedan följer en slänt. 
Runt denna finns en stenmur.

Den yttre stenmuren har 
stenar av varierande storlek. 
De största är ca 2,6 x 1,8m2. 
Ett flertalet block med storle-
ken ca 1,0-1,2 x 1,0-1,3m2 
finns. Det är tydligt att dessa 
har flyttats och ställts i rad. 
Den lägsta delen av stenmu-
ren är gjord av stenar med 
en diameter på ca 0,3m.

Detta yttre golvet är sluttande, dock inte för mycket för att kunna 
bosätta sig där. Storleken på golvytan är 2,7 x 2,0 m2. Rummet är unge-
fär runt.
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Innanför det yttre golvet följer två stora block om 0,7 x 0,8m2 och 1,5 x 
1,2m2. Mellan dessa och berget bildas ett mycket ojämnt golv med ett 
djup av 0,9m. De stora blocken kan ha använts som golvyta. Vid dessa 
block täcker taköverhänget med en höjd av 2,0m.

.

provisorisk bild

provisorisk bild
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4.5  Grotta - östra
Den södra grottan är en fortsättning av den mellersta. Branten öster om 
den mellersta grottan viker skarpt. Efter det vecket bildas ett överhäng 
som i början är ca 0,9m för att minska till ett relativt lågt värde. Använd-
bar längd är ca 6m.

Branten gör en inbuktning i form av ett Z. Detta formar ett djup på max-
imalt 1,8m. Grottans västra och norra väggar utgörs därför av urberget. 
Den östra väggen finns inte utan takhöjden minskar stadigt men blir ald-
rig noll. Den södra väggen består av ett långt uppställt stenblock vars 
längd är 1,6m och bredd 0,4m. Det står så att golvets bredd blir ca 2,1m.

Golvet består av några en stor häll och urberget följt av lite stenskravel 
och sedan jord.
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4.6  Upplägg med stenar
På ett ställe finns tre 
stenar upplagda på spe-
ciellt sätt. Det är inte 
känt huruvida denna 
typ av upplägg är 
naturligt eller om det 
utförts av människor.

Två kraftiga stenar står 
lutade mot varandra 
utan annat stöd än 
marken. Ovanpå dessa 
ligger en tredje sten.

Stenarnas storlek är 
0,95 x 0,5 x 0,8m3 

(övre), 1,1 x 0,85 x 
0,5m3 (västra) och 1,0 x 
1,0 x 0,3m3 (östra).

4.7  Grop
En speciell grop finns. 
Denna kan vara bildad 
helt naturligt. Den lig-
ger dock nära grophuset 
och är utformad så att 
stenar skulle kunna 
vara tillrättade för att 
gropen skall bildas.

Några stenar bildar ett 
rum. Detta kan man 
komma åt från sidan. 
Storleken på ingången 
är 0,4m.
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Vy från en smal och trång dal i sydlig riktning. En brant i vilken grottan är belägen syns.

4.8  Grotta i branter runt Buareåsen - i dalens fortsättning
Vid boplatsen finns in dal som går i nord-syd-
lig riktning. I denna ligger grophuset. Följs 
denna dalen mot norr slutar den i ett krön och 
bildar en ny dal som faller ner på andra sidan 
av Buareåsen.

I den dalen finns viss småsten. På en plats är 
ansamlingen sådan att den inte verkar natur-
lig. Ovanför stensamlingen finns inga berg ida-
gen eller andra objekt varifrån stenarna 
kunnat falla.

Dalen är smal, ca 10m 
och omges av branter 
på dess västra sida. De 
är så höga att man inte 
kan klättra upp på 
dem. På östra sidan 
längst upp i dalen finns 
en hög brant. Vid 
denna är den här grot-
tan belägen.
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Grottan bildas av en plan 
brant som bildar överhäng 
genom att luta utåt dalen. 
Detta överhäng är långt och 
inte särdeles brett. På grund 
av dalens trånga karaktär så 
bildas ändå ett mycket bra 
skydd.

En golvyta på 6,4m är 
omgärdad med stenmur så 
att en bredd på 1,1m bildas. 
Ca 2,4m från nordändan 
finns en grop med bredden 
1,3m omgärdad med upp-
lagda stenar. I södra ändan 
bildas en motsvarande grop.

Stenarna som omgärdar är 
ca 0,4-0,5m stora. I norra 
ändan finns det dock ett 
mycket stort smalt block

I Golvet utgörs av en bland-
ning av sten och sand/jord.
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Från en bredare avsats på norra Buareåsen är denna bild tagens längs branten i östlig riktning. Längst 
hitåt syns mossbeklädda stenar som utgör vägg. Ett djupare förrådsrum syns.

4.9  Grotta i branter runt Buareåsen - uppe i branterna
Längs Buareåsens norra del löper ett antal branter tvärs åsen. Dessa är 
bara 2-4m höga. Ovanför dessa branter bildas på västra delen en terrass. 
Runt denna terrassens östra del löper ytterligare en brant, som vinklar i 
ett Z. I denna vinkeln finns en grotta belägen.

Platsen är svårtillgänglig. 
Nedanför terrassen växer nu 
höga granar. Om dessa inte 
funnits utan vore ersatta av 
mindre träd eller buskar 
skulle utsikten vara magnifik.

Terrassen har ett 06m tjockt 
jordlager. I detta växer spar-
samt med en. Ytskiktet består 
mest av mossa.

Grottans östra och södra väg-
gar bildas av branten. Dess 
västra och norra bildas av 
stenmurar, se bilden till 
höger. Golvet på grottan är ca 
2,9 x 1,9m2 stort och utfört 
med hällar och lutar en 
aning. Den östra stenmuren 
är byggd av stora långa ste-
nar i storleken 0,6-1,0m och 
är 0,3m hög. Den norra sten-
muren är består av ett stort 
block med storlek 1,2 x 
2,2m2.
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I grottans nordöstra hörn 
finns en inre grotta under 
berget. Denna är bildad helt 
naturligt. Dess östra och 
södra väggar bildas av berget. 
Dess nordvästra hörn bildas 
av en kraftig sten, som antag-
ligen har varit en del av ber-
get. Det bildas därför en 
glugg i nordlig och västlig 
riktning. Denna grotta har en 
höjd av 0,8m och en golvyta 
på 0,8 x 1,2m2. Rummet är i 
stort sett samma plan som 
utanför.

Gluggen i nordlig riktning har 
delvis satts igen med några 
småstenar. Det är dock en 
stor spalt kvar, som släpper 
in ljus. Den västra gluggen är 
ingång. Den är tillrättalagd 
med stenar på vardera sidan.

Hela konstruktionen är igen-
växta av enar och mossa. 
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Bilden är tagen längs branten där grottan ligger i riktningmot väster. Bilden visar den västra delen av 
grottan. En stenmur finns, som delvis delar grottan.

4.10  Grotta i branter runt Buareåsen - nordöstra
Längs Buareåsens norra del löper ett antal branter tvärs åsen. Dessa är 
bara 2-4m höga. I dess östligaste del finns en brant som är aningen 
högre. I denna finns ett överhäng, som bildar ett Z. I detta är denna 
grotta belägen.

Grottans södra och västra vägg utgörs av berget i branten. Väggarna är 
helt kala. Den västra är lodrät medan den södra lutar och bildar tak. De 
norra och östra väggarna utgörs av stenmurar. Stenmuren är byggd av 
stenar i storleken 0,4m. Golvet i grottan är av stenhällar med storleken 
1,1 x 1,5m2. Det finns en fortsättning av grottan i östlig riktning. Denna 
bildas av några stora stenblock
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Framför grottans ligger en hel del stora stenblock. Bland dessa finns två 
helt flata stenar uppställda. Tjockleken på dessa är 0,1m och längden ca 
0,9m. Antagligen har dessa stenar använts till något. Det kan möjligen 
vara för att bilda ett förråd under en större sten mot vilken stenarna 
lutar.

Till höger syns branten 
från väster. Grottan är 
belägen i branten som 
syns.

Mot norr (vänster) följer 
en lång sluttning ned 
mot en sankmark. Slutt-
ningen är idag bevuxen 
med gran. Om man tän-
ker bort skogen så har 
platsen en fantastisk 
utsikt mot norr.

Platsen ligger högt. I 
sluttningen åt norr finns 
ett antal branter. Plat-
sen ligger därför relativt 
otillgängligt och väl 
skyddat.
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Uppe på Buareåsen
Toppen av Buareåsen bildar en platå. På denna finns en mängd olika 
objekt, bl a stenar som tycks omgärda den nordvästra delen av platån. 
Antagligen är dess lägen naturliga, men de kan vara avsiktligt flyttade.

4.11  På toppen av Buareåsen - grop
I början av nordslutt-
ningen från platån finns 
ett grävt objekt med 
storleken 3,0 x 2,6m2. 
Kanterna verkar raka.

Omkring sluttar mar-
ken aningen. Objektets 
yta är dock plan. Inne i 
den grävda ytan finns 
humus ned till bergrun-
den. Djupet är 0,7m. 
Runt finns antagligen 
inga stenar.

4.12  På toppen av Buareåsen - gränssten
En gränssten är riktad i 
öst-västlig riktning mot 
den andra gränsstenen 
på platån. Gränsstenen 
är till största delen 
begraven i marken. Stor-
leken är 1,0 x 0,1 x 
0,3m3.

4.13  På toppen av Buareåsen - gränssten
En gränssten är riktad i 
öst-västlig riktning. Den 
sitter aningen öster om 
en anslutande mur.

Stenen är kilad med 
andra stenar i marken. 
Den lutar ändå. Storle-
ken är 0,7 x 0,15 x 
0,9m3.
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4.14  På toppen av Buareåsen - stor sten
Ett stort block ligger i 
stort sett på mitten av 
platån. Dess längd är 
2,8m och höjd 1,8m.

4.15  På toppen av Buareåsen - vall
En vall löper i nord-sydlig riktning. I 
nordändan är vallen en jordvall. 
Den övergår i sydändan till en låg 
stenmur.

Jordvall har en bredd på 0,4m och 
höjd 0,5m. Dess innehåll är jord. 
Bitvis är vallen försvunnen.

Stenmuren på slutet börjar med 
små stenar och i slutet finns enbart 
ett skift med större flata stenar. 
Dessa är lagda på berget, som där 
går i dagen.

Vallens förlängning i stenmur slutar 
uppe på en brant. Själva branten 
ligger 3m bort. Utmed dess övre 
kant följer en stenmur.

Den stenmuren verkar 
helt annorlunda upp-
byggd än vallens mur. 
Likaså fortsätter den 
förbi vallens stenmur 
längre åt öster. Sten 
muren går i början i öst-
västlig riktning för att 
sedan vika av rakt söde-
rut. Den fortsätter sedan 
nedför branterna i ber-
get. Nedanför branterna 
finns den öst-västliga 
dalen vid boplatsen. 
Stenmuren korsar 
denna och fortsätter 
långt söderut.
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På Buareåsens södra näsa
Buareåsen har söder om sig en utskjutande del, som är avsevärt lägre än 
åsen själv. Denna delen bildar en relativt flack ås som i öster sluttar mot 
Furesjön. Den södra och östra delen av åsen har en mängd branter.

Uppe på den södra delen finns några objekt.

4.16  På södra näsan av Buareåsen - stenar
Nära den högsta punk-
ten på den södra del 
finns en konstellation av 
tre liknande stora ste-
nar. De bildar en 
rätvinklig liksidig tri-
angel.

Dessa stenar kan ha 
kommit dit på helt 
naturlig väg. En möjlig-
het är dock att de kan 
ha placerats där.

Överst på denna sida 
syns den västra stenen.

Här bredvid syns den 
nordöstra stenen.

Nedanför syns den syd-
östra stenen. Denna lig-
ger gömd inne i en gran.

4.17  På södra näsan av Buareåsen - grop
En grop med en diameter av 0,7m och 
djup finns. Innehållet är humus. Mark-
djupet på platsen är 0,4m

provisorisk bild
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På Buareåsens nordvästra sluttning
Buareåsen har i nordväst en mängd branter som går i nord-sydlig rikt-
ning. Nedanför dessa branter finns en mycket bred och lång sluttning 
ned till en sankmark Buaremossen. Större delen av denna mark är idag 
avverkar och har ungskog.

Marken är mycket stenbunden med ett tunt lager av förna. Här och där 
finns det små åsar ca 10m långa och några meter bred med sand (ej 
morän).

4.18  På sluttningen utanför Buareåsen - grop
Aningen öster om hyg-
gesgränsen finns en 
grop. Dess diameter är 
ca 2,2m och djup 0,4m.

Runt gropens periferi 
finns sten i marken. I 
gropen finns sand.

4.19  På sluttningen utanför Buareåsen - sten
Nära ovanstående grop 
står en gränssten. Den 
är riktad i öst-väst. Dess 
längd är 1,2m och höjd 
0,6m.

4.20  På sluttningen utanför Buareåsen - sten
En bit längre norrut vid 
hyggeskanten ligger en 
sten mot marken. Ste-
nen har det karakteris-
tiska utseendet för en 
gränssten. Dess storlek 
är 0,9m x 0,5x 0,15m3.
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5 Historiskt material

5.1  Kartor
Relativt få kartor finns över trakten. De följande är de som är av intresse. 
Äldre kartor finns ej.

Storskifte
1792

Socknen har två kartor med 
storskifte över skog. Den ena 
av dem M44.10-1 innehåller 
den plats där boplatsen finns 
Kartan visas till höger. Röd 
punkt anger husgrundens 
plats.

Kartan innehåller följande 
beskrivningar

Harsås
enskifte
1820

Omedelbart öster om boplat-
sen ligger fastigheten Harsås. 
Över den finns flera kartor.

Kartan M44.15-1 enskiftes-
utbrytning 1820 över Harsås 
upptar all mark på andra 
sidan gränsen.

Kartan visar torpet Lappare-
kullen samt konturerna för 
dess ägor.

Beskrivningen innehåller 
inga namn eller detaljer.

nr beskrivning

11 Hasledahlen

12 dito kärr

13 dito dito

14 dito dito

15 Stenåsaberget

16 Häsledahls berg

17 ljungmark utmed 
Lappare Lycka

18 berg knatt

31 Buareåsa norrlid

32 Buareåsen

33 liten mosse och backe

34 Blåbära topp

35 Stenviken
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Harsås
laga skifte
1832

M44.15-2 Laga skifte 1832 
över Harsås upptar all mark 
på andra sidan gränsen.

Denna innehåller följande 
beskrivningar

Harsås
hemmansklyvning
1877

Enskifte Nösslinge-20 hem-
mansklyvning 1877 över 
Harsås upptar bl a mark 
runt torpet Lapparekullen.

Denna innehåller följande 
beskrivningar

nr beskrivning

46 kullar

47 dito

48 Holakärr

49 Kullen

52 Kullatorpet

53 dito

54 dito

55 Buaråsmaden

56 Buaråsliden

57 dito liden

58 dito

nr beskrivning

268 Torpet Lapparekullen, 
bergbackar

269 dito, dito

270 dito, dito

271 dito, hårdvall

285 dito, däld med åkrar

286 dito backmark, anlid

287 dito, bergbunden
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Nösslinge
laga skifte
1870

M44.21-1 Laga skifte över 
Nösslinge och Brädden upp-
tar marken omkring boplat-
sen.

Denna innehåller följande 
beskrivningar

Ekonomisk karta 
1920

Den ekonomiska kartan är 
mycket mer odetaljerad och 
innehåller ingen beskriv-
ning. Den är dock mycket bra 
i denna trakten.

Kartan visar att det är någor-
lunda nära till Furesjön och 
Neden. Utöver sankmarker 
och gränser finns inga detal-
jer i området.

nr beskrivning

912 Nösslinge utmark 
ljungmark

913 dito bergmark

914 dito på Hårsås

915 dito dito dal

916 dito dito kulle

917 dito ljungslätt

918 dito stenig sidd

919 dito bergbunden mark

920 dito dal

928 dito bergbunden mark

929 dito dito

930 dito dal

931 dito ljungslätt

932 dito ljungbacke

933 dito bergbundet

934 dito dito

935 dito ljungbev dal

936 dito dito

937 dito bergbunden mark

938 dito, lider

939 dito ljungmark
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6 Diskussion

Nedan skall diskuteras hur bosättningen använts och en datering göras. 
Detta avsnitt måste ses som vilda spekulationer.

6.1  Ett fornminne
Lekande barn kan bygga olika typer av grottor. detta kan ha skett när 
som helst. Det är många grottor och på olika platser. De finns på olika 
byars mark. Närmaste by där det fanns barn var ca 1km bort. I torpet 
Lapparekullen alldeles bredvid fanns 2-4 barn.

Grottan 4 använder stora stenar. De flesta väger mer än 50kg. Det är 
därför inte troligt att barn ens om de hjälpte varandra att de kunde 
bygga sådana strukturer

6.2  Användning av bosättningen

6.2.1  Flera familjer bor samtidigt

Grotta 4 har en yttermur byggd av stenar med en storlek på 30 - 7000kg. 
Den största stenen har nog bara rubbats, medan ett antal stenar i 
storleken800 - 1200kg uppenbarligen har flyttats. Detta visar att många 
män måst hjälpt till.

Det finns 5 olika grottor/hyddor att bo i. Med normal nativitet borde det 
finns i varje familj en man och hustru samt några barn. Familjestorleken 
borde därför vara 2-8 personer. Dessa kan säkert få plats i alla grottor 
utom grottorna 5-8.

Av den anledningen har säkert flera familjer varit på platsen samtidigt.

6.2.2  Succession - samtidigt boende

Området kan ses som ett nordligt och ett sydligt där båda har 3 grottor. 
De nordliga grottorna är mindre än de sydliga. Det är då tänkbart att

• de nordliga skulle använts först och de sydliga senare.

• att de nordliga enbart använts för jakt och annat kortvarigt medan 
de sydliga använts för ett längre boende.

Primärt för ett boende är att ha skydd för vind och regn, eld och vatten. 
De två första kan fås på båda platserna. På båda platserna kan man gå 
40m i höjd och ca 300m i längd för att hämta vatten. Sådana avstånd är 
för långa i långa loppet.

Sankmarken söder om den sydliga boplatsen är grund och i den står än 
idag vatten. I sydkanten kan man sondera ned till botten och där är berg. 
Sankmarken kan ha utnyttjats som vattenreservoar. Den sydliga bosätt-
ningen har då enbart haft några få meter till platsen. För långt tid till-
baka så var antagligen denna sankmark en sjö.

Av den anledning är det nog mest sannolikt att man bodde i den sydliga 
och använde de nordliga för jakt mm.

6.2.3  Näringsfång - jägare

Området runt Buareåsen och själva Buareåsen är ett mycket kargt med 
berg i dagen och mark med tunt jordlager på bara några centimeter. På 
vissa ställen är marken mycket stenbunden. Av den anledningen så har 
man inte sysslat med jordbruk.
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Sjöarna Neden och Furesjön är nära. I dessa är det möjligt att fiska och 
det gjorde man säkert. En kanot om 4,2m i bok har hittats i Furesjön 
1880. Den ligger fortfarande kvar. Skulle fiske vara huvudnäringsfånget 
så borde man hellre bott nära någon av sjöarna. Det finns antagligen lik-
nande platser i sjöarnas närhet. 

Sannolikare är att folket här har varit jägare. Man har bott högt och haft 
en vidunderlig översikt av omgivningen. De nordliga och sydliga grot-
torna har säker varit goda skydd som använts då man spanat över 
omgivningen i stort sett i alla riktningar. Jakt bedrivs också enklast upp-
ifrån än nedifrån.

6.2.4  Resurser

Ett jägarfolk är till största delen självförsörjande. Det måste dock idka 
viss handel med omgivningen och ha tillgång till vissa viktiga resurser.

Eld
De nordliga grottorna är antagligen för små för att omfattande eldar skall 
kunna hafts i grottorna. Det är inte säkert att man ens behövt eld där. I 
de sydliga grottorna är golvytan så stor att eld får plats men är mycket 
obekväm. Av den anledningen har antagligen härdar funnits utanför 
husen.

Det kan mycket väl vara så att det som ovan beskrivits som ett grophus 
kan ha varit ett hus med enbart en härd eller enbart ett hus med en 
härd. Botten av grophuset har inte undersökts.

De klassiska långhusen i Sverige har haft en eller flera härdar [7]. Även 
många grophus har haft härdar. I Varanger [12] och Iversfjord [5) hade 
många grophus inte egen härd. Inom Sirkas sameby har man använt 
separat hus med härdar[11.157]. Dessa har varit utformade som grop-
hus.

Förråd
Kött och annat måste förvaras på något sätt. Vanligen skedde detta i 
olika typer av gropar.

I Norrländsk och samisk kultur har dessa varit rena nedgrävningar av 
kött i marken eller så har blockmark rensats ur så att hålrum bildas 
[11.159]. Groparna 7 och 18 kan representera sådana.

Transportsystem
Boplatsen ligger ca 500m från Neden. Denna är under mesolitikum en 
insjö med bara ett smalt näs över till havet. Kan namnet på sjön Neden 
betyda att det är sjön där nere? Platsen som är en ås mellan Neden och 
dåvarande havet heter i dag Brädden. Kan det tolkas så att Neden bräd-
das av åsen?

År -10.100 försvann inlandsisen från platsen [8]. Högsta kustlinjen var 
då 72m ö h. Under relativt lång tid har det finnits vikar mot Neden, i 
Mölnarp och Snödal), ty höjden på dessa områden är 50 resp 62m ö h.

Om anläggningen användes då så fanns havet tillgängligt mycket nära, 
på samma sätt som på Orkneyöarna [1], dvs via en större insjö över en 
ås och ut i havet.

6.3  Kult - religion
I det här stadiet är det omöjligt att avgöra något om människornas 
förhavanden.

På Buareåsen finns en mycket stor sten 14 som verkar klotrund. Denna 
kan ha varit föremål för någon kult. Norr om denna finns ett antal hygg-
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ligt stora stenar ställda runt den översta platån. dessa kan ha kommit 
dit naturligt. Det är dock brist på sådana stenar i övrigt på platån och 
speciellt innanför dess periferi.

Sydost om boplatsen finns tre stora stenar (nr 16) satta i en rätvinklig 
triangel. Stenarna har samma höjd men skiljer sig aningen i längd. Även 
sådana föremål kan ha använts i en kultverksamhet.

I den nordvästra sluttningen finns 2 flata stenar. Vid en direkt åsyn av 
dessa kan man tro att det är gränsstenar. På dessa platser har dock ald-
rig i historisk tid gått några gränser. Kan de vara gravstenar?

6.4  Datering
Alla årtal ges relativt kristi födelse, + är efter - är före. Det är omöjligt att 
ge några korrekta uppgifter. Däremot kan ett anta fakta ställas upp så 
att läsaren själv kan få en viss uppfattning.

6.4.1  Historiska uppgifter

Inga kartor har upptagit platsen. Första kartan är från 1792. Ingenstans 
i domprotokoll, kyrkbokföring eller mantalsskrivning nämns platsen. 
Sådana dokument finns från 1590.

Historiska kartor har tagit upp namnet Buareåsen. “Buare” är en mycket 
gammal beteckning på boende. Ordet använmdes bl a i 1300-talets 
biblar [14]. Detta visar att folkmun har fört namnet vidare.

6.4.2  Lavkronologi

Grottorna innehåller alla ytor av urberg, sten och block. Urberget är kon-
sekvent bart i väggar och tak. Alla dessa ytor är vältäckta med lav. Vid en 
bosättning borde ett flitigt användande medföra slitage på laven, så att 
stora ytor blev bara. Om så är fallet har laven återvänt helt.

Stenar finns lagda på varandra. Dessa stenar är i stort sett helt klädda 
med endera mossa eller lav. Genom att lyfta några av stenarna har det 
varit möjligt att se att i kontaktytorna mellan stenarna växer inte laven. 
Laven har därför tillkommit sedan stenarna lagts på varandra.

Den förhärskande laven är en mjöllav Lepraria incana.

Det är inte känt hur snabbt denna växer. Däremot har hastigheten upp-
skattats till ca 0,2mm/a för kartlav Rhizocarpon geographicum av [2.83]. Då 
vissa stenar är meterstora indikerar detta att laven växt mycket. Skulle 
samma tillväxthastighet gälla så skulle åldern vara tusentals år.

6.4.3  Hustyper

Tomtningar
Runt svenska kusten har förekommit tomtningar [9]. Dessa dateras till 
perioden 300 - 1500. Någon motsvarande uppgift för inlandet finns inte 
annat än för samerna [11]. Tomtningarna var ofta primitiva men ändå 
större än husen beskrivna i denna rapport. Tomtningarna användes inte 
för fast boende utan vid jakt och fiske.

Grophus
Grophus har funnits i byar tillsammans med långhus i södra Sverige. De 
ha ofta använts för speciell verksamhet. I Sydsverige är relativt få 
ensamma grophus kända. Däremot är de vanliga i Norrland. Sannolikt 
beror detta på att det inte är bönder utan fångstmän som dominerar 
landskapet.
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I Norrland har sådana påträffats i anslutning till den med landhöjningen 
flyttande kusten. I Norge, där kusten inte flyttar sig så långt, har de istäl-
let funnits utmed fjordar.

Ovanför kustlinjen har fångstfolket använt hus med gropar och/eller val-
lar. Norrländsk terräng med mycket moränmarker är förmodligen 
utmärkta för sådana anläggningar. Groparna har skapats för att minska 
behovet av takhöjd och vid utgrävning av överskottsmaterial, vallarna 
har skapats genom att skyffla ut överskottsmaterialet (bl a skärvsten) 
[13]. Sådana husgrunderna är daterade inom tidsperioden –4000 - -
3000.

Grottor
Grottor finns sparsamt refererat i litteraturen.

Det tidigaste omtalandet av grottor i Norden var av Jordanes år 552 [6], 
“alla dessa på vilddjurs sätt bo i urholkade klippor liksom i fästningar“. 
Han nämner där bl a att goterna bodde i grottor och hål i jorden. Även 
Olaus Magnus nämner boendet i grottor [10]. Därefter har olika histo-
riska författare nämnt grottor, men ingen har haft någon substans.

I modern arkeologisk litteratur har Sirkassamernas grottor redovisats 
[11.90]. Några foton finns. Dessa grottor har ett utförande som liknar de 
här beskrivna grottorna. 14C-dateringen förs samernas grottor är i perio-
den –2600 - 1700.

7 Slutsats - resultat

Den sammanlagda bilden visar att en boplats med ett grophus, en tomt-
ning samt tre grottor finns på Buareåsen. Runt Buareåsen finns förutom 
dessa ytterligare tre grottor.

Det är inte känt till vilken tidsepok dessa anläggningar kan höra. För-
modligen har de används av ett tidigt jägarfolk.

Undersökningen visar också att folket i skogslandet (inlandet) har haft 
mycket lite gemensamt med bondekulturen utmed kusterna och på våra 
slätter. Snarare är kulturen besläktade med fångsfolken i Norrland och 
den samiska befolkningen.
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