
De olika tidsperioderna i Västernorrland och Sverige.

Tidsperioderna indelas i olika undergrupper.  Några förklaringar.

Paleolitikum, under istiden, är den äldsta stenåldern och är den första perioden i människans historia 

då var Sverige isfritt längst i söder under en period men sedan täckt av inlandsisen igen.

Mseolitikum, mellanstenåldern, är den äldre stenåldern och betecknas ibland som jägarstenåldern.

Inträder när inlandsisen smälte och männistorna bosätta sig här.

Neolitikum, yngre stenåldern och betecknas ibland i framför allt i södra Sverige som bondestenåldern.

I Norrland är hela perioden jägarnas tid men man hade kännedom om odling och det förekom odling 

för det finns pollen och frön bland fynden.

Bronsåldern indelas av vissa forskare i Epineolitikum (efter neolitikum) och yngre bronsålder i Norrland.

Epineolitikum därför att man levde i en stenålderskultur men hade kännedom om metaller och även 

brukade dem. Kan även indelas i äldre- och yngrebronsånder.

Järnåldern indelas i äldre- och yngrejärnålder med flera undergrupper. Det vara bra att känna till att 

våra nordiska grannar och övriga Europa använder helt andra beteckningar och tidsindelningar.

i Västernorrland *1 i södra Sverige *2

Stenålder 8000−1800 f.Kr. Stenålder 12 000−1700 f.Kr.
Paleolitikum 12000−9500 fKr.

Mesolitikum 8000−4200 f.Kr. Mesolitikum 9500−4000 f.Kr.

Neolitikum 4200−1800 f.Kr. Neolitikum 4000−1700 f.Kr.

Bronsålder 1800−500 f.Kr Bronsålder 1700−500 f.Kr

Järnålder 500 f.Kr.−1050 e.Kr Järnålder 500 f.Kr.−1050 e.Kr
Äldre järnålder

Förromersk järnålder 500 f.Kr−Kr.f. Förromersk järnålder 500 f.Kr−Kr.f.

Romersk järnålder Kr.f−400 e.Kr. Romersk järnålder Kr.f−400 e.Kr.

Yngre järnålder

Folkvandringstid 400−600 e.Kr. Folkvandringstid 400−550 e.Kr.

Vendeltid 600−800 e.Kr Vendeltid 550−750 e.Kr

Vikingatid 800−1050 e.Kr. Vikingatid 750−1100 e.Kr.

Medeltid 1050−1520 e.Kr. Medeltid 1100−1520 e.Kr.

Nyare tid 1520 fram till idag Nyare tid 1520 fram till idag

Tidsperioderna  indelas ofta i litteraturen lite olika i Västernorrland (i hela Norrland om man ska vara 

korrekt) respektive södra Sverige. Orsaken är att många forskare ansett att utvecklingen i norr gått i en  



annan riktning (läs: långsammare) jämfört med söder ut.

Nya arkeologiska fynd och ny forskning håller nu långsamt på att omvärdera den synen på Norrlands 

förhistoria. Den som vill fördjupa sig i frågan kan läsa mer i Peter Perssons bok Forntid i Västernorrlands  

län. En historik över arkeologiska undersökningar under drygt 330 år.  LÄNK och Sidhänvisningar till boken.

Källor

*1 Bok  Forntid i Västernorrlands län. En historik över arkeologiska undersökningar under drygt 330 år.

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.7a5fa68e170c024b3283698/1583953426492/Forntid%20i%20V%C3

%A4sternorrland%202018.pdf

*2 Historiska museet

https://historiska.se/skola/arkeologensdotter/

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.7a5fa68e170c024b3283698/1583953426492/Forntid i V%C3
https://historiska.se/skola/arkeologensdotter/

