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The Semi-subterranean House as a Residential Structure in the Coastal Area 
of  Norrbotten, 5000-2000 BC. A Study of  Continuity and Change over Time.

Abstract
This thesis focuses on the use of  the semi-subterranean house on the coast of  Norrbotten during the 
period 5000–2000 BC. The term semi-subterranean house (in Swedish boplatsvall) became a new category boplatsvall) became a new category boplatsvall
of  prehistoric remains in Norrbotten during the 1980s. In 1984, the Swedish National Heritage Board 
(Riksantikvarieämbetet) started surveying the eastern part of  Norrbotten, thus initiating a new interpretation 
of  the history of  Stone Age coastal societies. 

The aim of  this study is to observe and analyse how the semi-subterranean house developed through 
time in eastern Norrbotten and to place this information into context. For this thesis, I have studied 
a number of  631 semi-subterranean remains on a number of  sites dating from the Mesolithic era to 
the early Metal Age. A number of  settlements belonging to different eras have been compared. Several 
archaeological investigations on sites from the late Mesolithic and the Neolithic periods have also 
provided important information. 

The thesis shows that throughout the Mesolithic period, the semi-subterranean house was usually less 
than 12 m2, with an average of  approximately 9 m2 . Around 5000 BC, there appears to have been an 
increase in the number of  this type of  house being constructed. The number of  known sites with semi-
subterranean houses is at its highest around the late Mesolithic period. Subsistence seems to have been 
based on the hunting of  large terrestrial animals, such as elk and perhaps reindeer. Other animals found in 
the bone material are seal, beaver, salmon, perch, pike as well as some bird species.

At the beginning of  the Neolithic period, the number of  sites with semi-subterranean houses 
decreases while the number of  houses at each site increases. Also, the fl oor area increases to an average 
size of  15 m2 and the fl oor shape changes from circular to rectangular. The bone material consists at this 
time of  seal bones, while elk and reindeer remains are scarce. Most of  the sites are concentrated in the 
area around the mouths of  the Kalix and Torne Rivers. 

At the middle and end of  the Neolithic period, the numbers of  sites increase as do the number of  
houses on each site and the size of  the fl oor areas. The average fl oor area is 28 m2. The bone material 
now contains no elk or reindeer remains, while seal and various fi sh species are common. Around 2300 
BC, the number of  semi-subterranean houses decreases dramatically. The semi-subterranean house was 
probably exchanged for another sort of  dwelling more suited to the needs of  society. After 2300 BC, 
there is a total decline in known sites in the area. This could be explained by a reorganisation of  the 
settlements as a result of  greater interaction with the south Scandinavian battle-axe culture, together 
with higher interaction and cultural identifi cation with neighbouring groups in the north and around the 
Bothnian Bay on the Finnish side.

Swedish text with a summary in English

Key words: Semi-subterranean house, dwelling, settlement, history, land upheaval, meter above sea 
level, subsistence
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Förord

Så är jag äntligen här vid förordet. Mitt arbete med 
avhandlingen är till ända. Erfarenheterna av arbetet 
har varit som med en del andra saker här i livet, hade 
jag vetat vad det innebar hade jag aldrig börjat. Jag 
skulle inte kunna tänka mig att göra om ett liknande 
arbete, men vill heller inte vara utan erfarenheterna 
det gett mig. Jag har lärt mig en hel del om bra 
mycket mer än bara avhandlingsskrivandet, blivit mer 
ödmjuk inför andras tolkningar och min förståelse 
för de som gjort liknande arbeten före mig har ökat. 
Frågan har ställts förr av andra om det är värt att 
lägga så många år av sitt liv på ett avhandlingsarbete. 
Många av de bästa åren i livet dessutom, mitt svar är 
jag vet inte. Prova själv, men till den som börjar vill 
jag säga försök att bli klar. Annars fi nns risken att 
det upptar dina tankar ändå under många år. 

Mycket hinner hända medan man skriver och 
visst har tanken slagit mig några gånger att ge upp. 
Som tur var fanns hela tiden krafter som motverkade 
beslutet. Några saker var särskilt viktiga för mig. En 
av dem var det stöd vi fi ck från lokalt håll i samband 
undersökningarna i Tornedalen mellan åren 1994 till 
2002 från främst Arne Hällefors och Raimo Pääkkö. 
En annan viktigt orsak var att jag fi ck fi nansiering 
för mitt fjärde år som doktorand från en redan 
utfattig arkeologisk institution. Andra drivkrafter 
för arbetet har varit de kontakter jag knutit och 
som hela tiden väntat och hoppats (känns det 
som) på att man ska bli klar. Här tänker jag främst 
på kollegerna fi l dr. Aleksander Tarasov och fi l dr. 
Alexander Zhulnikov i Petrozavodsk som hela tiden 
frågat hur det gått och försett mig med ny litteratur 
i ämnet från den ryska sidan. Aleksander Tarasov 
har dessutom kommit med värdefulla synpunkter 
på mitt avhandlingsmanus rörande förhållandena 
under stenåldern i Karelen och på Kolahalvön. Det 
har också funnits en del andra kolleger som man 
känt vill en väl och som hoppats att man ska gå i mål 
med uppgiften. Slutligen har det nog haft betydelse 
att jag för ganska exakt 20 år sedan fi ck lära mig 
under några långa månader av mitt liv i Norrbottens 
inland, att man går ända in i mål med det man tar på 
sig - lös uppgiften! Kanske har det också bidragit till 
att jag är här idag. Mina föräldrar, Britt och Gunnar, 
har också alltid stött mig, även om de också varit lite 
oroliga för att det kan vara ohälsosamt att läsa så 
länge och så mycket.

Resan hit började 1989 på justerverket i 
Lungviks sågverk i Kramfors. Jag gjorde delpaket av 
brädor och plank som gick vidare till en paketmaskin 
för att sen i huvudsak gå vidare på export med 
båt eller lastbil. Vi hade två skift, varannan vecka 
morgon- och varannan kvällsskift. Morgonskiftet 
började kl 05,55 och räckte till 15.00. Kvällsskiftet 
tog vid 15.10 och räckte till midnatt. Vi jobbade in 
lite för klämdagar och för fredagarna då vi jobbade 
sex timmar. Det var dammigt och bullrigt men 
bra arbetskamrater. Vi hade en radio som kunde 
överrösta slamret. En dag hördes en gymnasist i den 
som frågade vad som krävdes för att bli arkeolog. 
– Treårigt gymnasium i historia, svenska och 
engelska, blev svaret. Det har ju jag, tänkte jag. I min 
kompiskrets hade högskolestudier inte funnits på 
kartan. Vi gick ut gymnasiet, därefter var det lumpen 
och sen ut i vi visste inte vad, vuxenlivet kanske. Man 
bara hamnade någonstans. 

På fritiden var vi några som åkte runt ibland 
på sommaren i Kramforsområdet och tittade på 
fornlämningar. Mest fornborgar och gravar från 
brons- och järnåldern stod vi och fi losoferade 
kring. Sommaren 1990 träffade vi en tjej uppe vid 
hällristningarna i Nämforsen som läst en utbildning 
i forntida teknik på Bäckedals folkhögskola utanför 
Sveg. Jag beslöt mig för att gå den utbildningen. Jag 
sa upp mig från sågen och började utbildningen i 
Bäckedal på vårterminen 1991. Där stortrivdes jag. 

Fast det var ett stort steg för mig att börja 
studera med studielån. Att låna till en investering i 
sin egen hjärna kändes märkligt och som en i allra 
högsta grad osäker investering. Det skulle ju betalas 
tillbaka också och det påminns jag om än i några år. 
Vid den här tiden hade jag ändå kommit till en punkt 
i livet där jag provat en del arbeten. Min slutsats i 
det här läget var att jag borde försöka syssla med 
någonting som jag verkligen var intresserad av. 
Något jag ville göra oavsett vilken ekonomi det 
gav eller hur arbetsmarknaden såg ut. Jag skulle bli 
arkeolog.

Hösten 1991 sökte jag till Umeå Universitet 
och kom in på Kulturvetarlinjen utan att veta vad det 
egentligen var. Tanken var först att satsa på historia 
och arkeologi men det blev bara 40 p historia. Tredje 
terminen i Umeå började jag läsa arkeologi och 
blev fast. Mycket tack vara miljön och de föreläsare 
vid hade. Under B-kursen hade vi en fem veckor 
lång seminariegrävning och som av en händelse 
kom jag att hamna i den grupp som skulle delta i 
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undersökningarna av en boplatsvall utanför Sävar. 
Vi den här tidpunkten hade intresset för arkeologi 
och nyfi kenheten nästan tagit extrema proportioner. 
I augusti 1993 fi ck jag mitt första grävjobb som 
grovis vid undersökningarna av järnåldersboplatsen 
i Gallsäter. Hade då besökt grävningarna var och 
varannan vecka hela sommaren så till slut hittades 
väl ett schakt som jag kunde hålla till i.

1994 var året som blev avgörande för det här 
arbetet. Slet först hårt under våren med att färdigställa 
en utställning i Hoting kallad ”Gränsporten” under 
ledning av Thomas Johansson. Thomas är f  ö en av de 
få som lyckats berätta historier ur verkliga livet på ett 
sådant sätt att jag haft träningsvärk i skrattmusklerna 
i ansiktet dagen efter. Vi blev vänner under arbetets 
gång och behöll kontakten med varandra, tyvärr gick 
han bort alldeles för tidigt. 

Senare under samma sommar kom jag med 
som deltagare i ett nordisk-ryskt samarbete kring 
undersökningar av boplatsvallar i Karelen. Projektet 
varade en månad i fält varje år mellan åren 1994-1997 
samt katalogiseringsarbeten under 1998. Från svensk 
sida var prof. Lars Forsberg (numera professor 
i Bergen) ansvarig för projektet. Det var en stor 
upplevelse för mig på fl era plan. Rent arkeologiskt 
var det självklart mycket intressant. Men lika 
intressant var historien från Sovjettiden i området 
och den rådande samhällssituationen i 1990-talets 
Ryssland. Det känns som mycket svårt att på ett bra 
sätt beskriva det vi upplevde där. Mycket var i förfall 
av sånt som en gång varit fi nt och genomtänkt. 
Den 30 mil långa vägen från fi nska gränsen tog nio 
timmar att tillryggalägga med bil första året. Vägen 
hade milt sagt brister i underhåll, skyltning och annat. 
Strax innan vi nådde Petrozavodsk kom en blodig 
man uppenbart skadad upp på vägen och försökte 
stoppa bilen. Vår chaufför hade tveklöst kört över 
honom om han inte hoppat ner i diket. Var har vi 
hamnat, tänkte jag. 

Längs vägen kunde man vid varje å eller höjd 
se skyttegravar från andra världskriget som höll på att 
erodera igen. Spår efter strider där fronten först rört 
sig åt ena hållet och sen åt den andra. Rätt som det var 
stod en kanon eller enkel bronssoldat vid vägen till 
minne efter någon sammandrabbning. Våra kollegor 
både från fi nsk och rysk sida hade släktingar som 
deltagit i striderna. Vi bodde i väglöst land mellan 25 
till 30 dagar i tält varje år i de områden där vi bedrev 
undersökningar. På kvällarna blev många historier 
berättade om vad som hänt i området under kriget. 

Mycket annat avhandlades också. 
Det första året hade vi lägret vid Klaudovitz på 

andra sidan av Onega i nordöstlig riktning sett från 
Petrozavodsk. Där fi nns ett stort hällristningsområde 
och inte lång från vårt läger fanns den berömda 
ristningen av Bes på Besov Nos. Här offrade vi lite 
sprit i gapet på den inristade människofi guren. En 
arkeologisk tradition inför varje ny fältsäsong, precis 
så hade Gustav Hallström också gjort vid sitt besök 
på platsen nästan 90 år tidigare. Hallström hade 
varit på de fl esta platser vi besökte i Karelen och i 
Vitahavsområdet på Zalavroga med sina labyrinter 
och det gamla klostret, på ön Kosova med sina 348 
seitar i Vita havet. Ristningarna i Vyg vid Bellomorsk 
med de berömda skidåkarna hade han inte sett men 
de var inte kända när han reste i området.

Situationen i Ryssland under 1990-talet var 
ansträngd på många sätt. Traktorerna stod stilla på 
jordbruken bensinen var för dyr. Lägdorna slogs 
med lie och räfsades ihop för hand. Nästan ingen 
fi ck någon lön fast man gick till sitt jobb och gjorde 
sitt arbete. En stor del av all mat var importerad 
från Tyskland och Finland. Våra kolleger fi ck lönen 
utbetald med mellan tre till sex månaders fördröjning 
och lönen usel. Då var jag övertygad om att vi i 
Sverige aldrig skulle kunna klara av en liknande 
situation. Det tror jag vi gör idag men samtidigt 
hoppas jag att vi slipper få veta. 

Jag skrev dagbok under tiden vi jobbade i 
Ryssland vilket är bra nu när minnet sviktar. Mycket 
i Karelen är fi nskt trots att området där vi var aldrig 
legat under fi nsk administration förutom en kort 
period under kriget. En del äldre talade en gammal 
fi nska eller karelsk dialekt. Under 1960- och 1970- 
talet fl yttade folk bort från många av byarna. I 
fl era övergivna byar var skyltar och texter som vi 
påträffade på fi nska. Många fi nska kommunister kom 
till de här områdena efter inbördeskriget i Finland 
1918 men även under 1920- och 1930-talen. En del 
svenskar utvandrade också hit. Irina Häggkvist som 
ses arbeta med en planritning på fi g. 5.6. tillsammans 
med Taisto Karjalainen har en koppling till dem. 
Hennes mans farföräldrar invandrade hit i början av 
1930-talet. Vid ett tillfälle besökte vi ett stenbrott på 
en ö i Onega där ett så kallat gulag-arbetsläger legat. 
Några av fångarna hade knackat in sina initialer 
och födelseår i berghällarna. Bredvid dem syntes 
ristningar av svanar gjorda under förhistorisk tid. 
Många av fångarna hade knackat in födelseår mellan 
åren 1920-1925, min pappa var född 1922.
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Totalt kom vi att totalundersöka tre 
boplatsvallar och en bostad stående direkt på marken 
i Karelen. Spridningen i tid på dem låg från ca 7000 
fvt. till 2000 fvt. Två fältsäsonger förlades i områden 
kring Onegasjön och två uppe i Vitahavsområdet 
vid sjön Sumozero. Det var några av de bästa 
undersökningar jag deltagit i. Dels hade mycket 
kompetent personal, livliga diskussioner och kanske 
den största lyxen av allt jag var nästan helt fri från 
ansvar. Boplatserna vi undersöktes låg dessutom i 
anslutning till sjöar med fi na sandstränder där man 
när som helst kunde ta sig ett dopp.

Hösten 1994 fi ck jag delta i ytterligare två 
projekt. Det ena gick till Finland och Dalshagen i 
Pörtom sn. Där hade man uppmärksammat stora 
skärvstenshögar liggande på rad nedanför en 
boplats med kamkeramik och snörornerad keramik. 
Skärvstenshögarna visade sig senare vara från 
neolitikum. En av deltagarna från Österbotten var 
en duktig 14-årig kille som hette Peter Holmblad. 
Han frågade mig: -Blir man fi l dr. om man disputerar 
i arkeologi? Jag häpnade över frågan och kunde själv 
knappt svara på den. När jag sen kom tillbaka till 
Umeå förutspådde jag att jag träffat en blivande 
professor i arkeologi. Fast det var inte bara utifrån 
frågan han ställde. Idag ger det nog inte samma fi na 
odds som det kunde ha gett då. 

Det andra projektet under hösten leddes 
också av Lars Forsberg projekt. Denna gång gick 
resan till Tornedalen och en plats som heter Saivaara 
i närheten av byn Kärrbäck. Här hade vi arkeologiska 
undersökningar under tre fältsäsonger på 1990-talet. 
Vi undersökte i huvudsak delar av fem boplatsvallar. 
Ganska snart kom vi i kontakt med Arne Hällefors 
och lite senare med Raimo Pääkkö och de båda kom 
att hjälpa oss mycket under åren. Vi kände att det vi 
gjorde här betydde någonting för dem. Den svenska 
historieskrivningen har haft problem att belysa alla 
delar av landet på ett bra sätt. Samma sak har gällt i 
fallet om förhistorien i de nordliga områdena. 

Sista (i vart fall senaste) fältsäsongen i 
Tornedalen i samband med mitt eget projekt inom 
ramen för ”Möten i norr” 2002 fi ck vi mycket hjälp 
och stöd av Raimo och Arne både med boende och 
ute i fält. Det blev en svår tid för mig. Mitt under 
undersökningarna bara ett par dagar före midsommar 
dog min far helt oväntat hemma i köket. Vi avbröt 
undersökningarna i lite mer en vecka och fi ck ändra 
en del i planerna. Det var uppriktigt sagt svårt att 
känna någon större motivation sen. 

Under 1990-talet kom jag i kontakt med 
Norrbottens museum och med fi l mag. Carina 
Bennerhag. Dels i samband med undersökningar 
i Tornedalen i områdena kring Svanstein, dels i 
samband med undersökningar på Lillberget men 
framför allt hade vi ett långt samarbete i samband 
med exploateringsundersökningarna på Näverberget 
utanför Luleå mellan 1999 till 2001. Här undersökte 
vi en stor lokal från senneolitikum och tidig metalltid, 
till huvuddelen bestående av en stor mängd parställda 
härdar från senneolitikum. Carina deltog också i de 
senaste undersökningarna på Ylinen Perävaara. Stort 
tack för all hjälp jag har fått av dig Carina.

I samband med inventeringar i Tärnafjällen 
och utbildningar av arkeologistudenter i Fattenborg 
1996 kom jag i kontakt med fi l kand. Lennart Klang. 
Lennart ledde inventeringarna för RAÄ´s räkning 
på 1980- och början av 1990-talet i Norrbotten. Till 
viss del har vi arbetat med likartade frågeställningar 
i Norrbotten. Du har varit mycket generös med din 
kunskap om fornlämningarna i området men även 
kring historiken runt inventeringarna. Jag vill därför 
tacka dig stort för det.

Under 1990-talet växte mitt intresse för det 
nordliga området och i samband med eller efter 
undersökningar i Norrbotten gjordes en antal resor 
till norra Finland och Finnmark för att se lämningar 
där från främst stenåldern på plats. En andra resa till 
östra delarna av Finnmark gjordes år 2000. Då fi ck 
jag och min dåvarande sambo Birgitta Fossum en 
utmärkt guidad tur av prof. Bjørnar Olsen genom 
fornlämningsbeståndet från tidigmesolitikum till 
medeltid. Resan sträckte sig från den kamkeramiska 
boplatsen vid Noatun längs Pasvikselva och ut så 
lång man då kunde komma på Varangerhalvöns 
östra sida. Till det fi ck vi även kunskaper om 
förnorskningspolitiken i området under 1900-talet 
av samer och fi nnar. Samt om händelser under och 
efter andra världskriget.

I slutet av 1990-talet fi ck jag möjlighet att 
jobba för Silvermuseet med förundersökningar 
vid sjöarna Rappen och Lappas. Vi gjorde även lite 
dokumentation av senare tiders samiska lämningar 
i Varekitje. Ansvarig för undersökningarna här var 
arkeologen fi l dr. Lars Liedgren. Vi kom i huvudsak 
att bo ca 5 mil norr om Arjeplog och hade inte många 
grannar. Men ju längre tiden gick desto mer trivdes 
i vart fall jag där uppe med ensamheten. I princip 
hade vi en granne, Lars-Erik Roung, som vi hälsade 
på och som kom över till oss ibland. Han var same 
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och sa att han bara hade gått i skola tre månader 
om året under tre år, men han förstod och kunde 
mer än många som gått mycket längre. När han fi ck 
veta att jag arbetat i Ryssland och läst lite ryska sa 
han. - Då ska jag prova dig och se om du lärt dig 
någonting. –Vad betyder tam voina? Rätt förvånad 
över frågan svarade jag att det betyder ungefär att 
”där borta är det krig”. –Ja då vet jag att du förstår 
lite grann i alla fall, sa Lars-Erik. För så sa dom som 
kom över fjället under kriget från norska sidan och 
så peka dom mot Norge. De var så magra att vi bara 
våga ge dem soppa till att börja med. 

På mer än ett sätt har arkeologin varit en 
stimulerande sysselsättning och gett mig möten 
med många intressanta människor och levnadsöden. 
Situationen passade mig perfekt under drygt tio års 
tid. Massor av projektanställningar på olika platser 
under några månader kombinerat med lite studier, 
lite skrivande och lite arbetslöshet ibland. Men livet 
ändras, den sociala situationen förändras, man blir 
mer beroende av en fast inkomst när man får barn och 
det är svårt och till slut omöjligt att vara lika rörligt. 
Då är det också slut med projektanställningarna 
och om man inte vill eller kan krypa in på någon 
länsstyrelse eller alternativt länsmuseum så får man 
leta ny födkrok. 

1998 ansökte jag om att få bli doktorand  
vid arkeologiska institutionen i Umeå. Mest för att 
fi nansieringsreglerna skulle ändras. Det skulle bli 
svårare att bli antagen utan fi nansiering. 2001 fi ck 
vi efter ett antal ansökningar pengar av Riksbankens 
jubileumsfond för ett stort forskningsprojekt kallat 
Möten i norr. I samband med detta började jag mina 
egentliga forskarstudier. Kring nyåret 2003/2004 var 
pengarna slut. Därefter började en krokig resa där 
arbetet helt låg nere 2004 under min tid som anställd 
på länsstyrelsen i Västernorrland. 2005 återupptogs 
studierna. När pengarna därefter tog slut har arbetet 
slutförts parallellt med mitt nuvarande arbete på 
Folksam. Jag är så oerhört glad att det är slut nu, 
slut, slut, slut. Och tack alla ni som hjälpt mig på 
vägen på något sätt. 

Nu ska jag fortsätta med att tacka min 
handledare prof. Thomas Larsson som med sin en-
ergi och entusiasm betytt mycket för mig under hela 
min tid som arkeolog. Dina insiktsfulla kommentarer, 
frågor och stöd under arbetet gång har varit av stor 
betydelse för mig. Vi har haft många, långa och 
intressanta diskussioner om mitt manus men också 
om mycket annat under åren. Du har fortsatt att läsa 

manus trots att tiden gått ut som handlerare och det 
har uppskattats. En sista träff  gjordes i början av 
sommaren, nu ska det här arbetet få fl yga själv. 

I slutspurten har fi l dr. Birgitta Fossum offrat 
massor av tid för att arbetet ska få en layout och bli 
färdigt för tryck, tack, tack, tack för det Birgitta. Tack 
också Birgitta för dina insatser på mina fältarbeten 
och för gemensamma resor i norr under åren.  

Min älskade sambo Evelyn Höglund har tagit 
över det mesta av ansvaret för hem och barn under 
slutspurten. Jag har mest varit på jobbet eller arbetat 
med avhandlingen. Det är inte rätt men enda sättet 
att bli fri en dag. Tack för att du inte har gett mig 
sämre samvete än jag förmått på egen hand.

Jag vill också tacka min tidigare handledare 
prof. Noel Broadbent för hans kommentarer i början 
av arbetet, liksom doc. Ingela Bergman som var 
biträdande handledare ett tag. Fil dr. Åsa Lundberg 
läste och kommenterade ett första manusutkast redan 
för drygt ett år sedan, stort tack för det Åsa. Du hade 
många bra kommentarer. Prof. Lars Forsberg som 
jag inte sett på så länge vill jag också tacka för många 
och långa diskussioner och bra samarbete under 
större delen av 1990-talet. Genom dina projekt och 
några tillfälligheter kom detta att bli mitt ämne. Du 
var också min handledare på C och D-uppsatserna 
och i början av min tid som doktorand.

Prof. Per Ramqvist, ett energiknippe och en 
stor tillgång, har varit ett bra bollplank under åren 
när man haft tankar och idéer. Tack för det Pelle.

Min vän och fi l dr. Stefan Dalin förtjänar ett 
tack för att ha läst och kommenterat stora delar av 
manuset trots tidsbrist på slutet från alla håll. Du ska 
också ha ett särskilt tack för du peppat mig och varit 
så positiv inför slutronden med detta arbete.

Fil mag. Ronny Smeds ska ha tack för 
karteringsbilderna från Ylinen Perävaara och 
andra insatser under åren. Fil mag. Gunilla Edbom 
länsstyrelsen i Norrbotten och fi l kand. Ann-Kristin 
Burman tackar jag för att ni försett mig med rapporter 
och uppgifter. Fil dr Lars Liedgren likaså för skarpa 
kommentarer och bra diskussioner genom åren och 
tillhandahållande av material. Kollegan och vännen 
fi l mag. Britta Lindgren Hyvönen tack för fi na tips, 
diskussioner och uppslag. Doc. Lena Holm, fi l kand 
Anna-Karin Lindqvist, doc. Joakim Goldhahn, fi l 
dr. David Loeffl er, fi l mag. Jenny Käck, fi l dr. Lillian 
Rathje och Carina Lahti ska också ha tack för åren 
som varit i Umeå. M. Phil. Julie Hankey, M.A. Evelyn 
Höglund och Fil. kand Angela Deocampo Hägg,  



stort tack till er för hjälp med engelskan. Jag vill 
också tack min nuvarande arbetsgivare på Folksam 
som gett mig ledig när jag behövt och låtit mig 
ändra i arbetsschemat efter behov. Några fonder har 
också stött mig i arbetet bland annat Riksbankens 
Jubileumsfond, Helge X:son Jonssons stiftelse, 
J C Kempes Minnes Stipendiefond och Svenska 
fornminnesföreningen. Tack för era bidrag. 

Annat som jag har haft stor glädje av under 
de mest intensiva skrivperioderna är Löfbergs Lila 
kokkaffe (naturligtvis). En del kan inte dricka kaffe 
under slutfasen i skrivandet, jag hade haft svårt att 
vara utan. En full panna kokas på morgonen. Två 
koppar intas direkt. Resten hälls i en enliters termos 
som är slut runt kl 14.30. Till det lite musik från 60- 
och 70-talet, gärna Santana, Hendrix, Stones, Led 
Zeppelin, Neil Young eller några andra band eller 
artister från den eran med rätt ljud.

Nu barn; Emma, Alexander, Solveig och 
Freja får ni spela på den bärbara datorn också. Nu 
ska inte jag ha den längre på alla kvällar och helger. 
Fast vi kan väl gå ut en och leka en stund först.

Umeå den femte oktober och Lunde den sjunde 
oktober under den internationella fi nanskraschens 
år 2008. 

Erik Norberg
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Fig. 4.5. Boplatsvallarnas exponering inom 
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Fig. 4.16. Boplatsvallarna exponering inom 
intervallet 79-60 m ö h.

Fig 4.17. Genomsnittlig storlek på golvytan vid 
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1. Inledning

1.1. Inledning och problem-
ställningar

I samband med Riksantikvarieämbetets reviderings-
inventeringar för ekonomiska kartan från 1984 och 
fram till mitten av 90-talet framkom en ny fornläm-
ningsbild över Norrbottens kustområde (se fi g 1.1,  
Klang 1987). Det nya med den var att tidigare helt, 
eller nästan helt, okända lämningar från stenålderns 
kustbosättningar framkom. Exempelvis påträfaddes 
en rad boplatser och nya fornlämningar för området 
som boplatsvallar och gravar. Till följd av detta kom 
också ett antal forskningsprojekt igång som behand-
lat kustområdet, ex ”Samhälle och bebyggelse i östra 
Norrbotten under neolitikum och äldre bronsålder”, 
”Gravar och gravmiljöer i Norrbottens kustland un-
der mesolitisk och neolitisk tid” samt ”Lillberget-
projektet”. Ett par avhandlingar som berör Norr-
bottens kustland har också producerats (Halén 1994 
och Wallerström 1995). 

De arkeologiska undersökningar som gjorts i 
samband med fornminnesinventeringen och ensta-
ka större exploateringsundersökningar bidrog till att 
förbättra det allmänna kunskapsläget. Trots det lig-
ger ännu den största delen av det nytillkomna källma-
terialet obearbetat. Föreliggande arbete är ett försök 
att bearbeta delar av materialet. Tanken har varit att 
göra en regional studie, över tid, av materialet med 
boplatsvallar från kustområdet för att undersöka vilka boplatsvallar från kustområdet för att undersöka vilka boplatsvallar
förändringar de genomgår och försöka förstå och 
tolka orsakerna bakom förändringar som uppmärk-
sammas. En bild av hur boplatsvallarna förändras 
kan ge en bra grund för fortsatt och vidare analys 
kring övrigt källmaterial. Det primära med arbetet är 
en sammanställning och analys av boplatsvallarna. 
Den kulturhistoriska tolkningen är mer komplex 
och får därför inte lika mycket utrymme i texten.

Boplatsvallar var okända längs Norrbot-
tenskusten och Norrlandskusten fram till mitten 
av 1980-talet. De första anläggningarna framkom 
i samband med inventeringens verksamhet. Under 
1986 registrerades ett 20- tal lokaler med samman-

Fig 1.1. Karta som visar undersökningsområdet (gråmarkerat).
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lagt över 100 boplatsvallar inom Haparanda kom-
mun (Klang 1987:34, 1988:18). Lokalerna med bo-
platsvallar i Norrbotten påminner till viss del om de 
stora koncentrationerna av bostäder med försänkt 
golvplan som påträffats längs Finnmarkskusten, vid 
Finlands nordvästra kust och de runt Onegasjön 
samt i norra Karelen (se ex Olsen 1994, Miettinen 
1982, Nunez & Okkonen 1999, Zhulnikov 1999). 
Boplatsvallar från stenåldern förekommer även i 
andra delar av Sverige om än mer sporadiskt än i 
Norrbotten. Ett antal fi nns registrerade längs Väs-
terbottens och i Västernorrlands kustland, men även 
i Skåne fi nns de påträffade från mesolitisk tid (se 
Larsson 1995:101). Boplatsvallarnas användningstid 
i Norrbottens kustland verkar i huvudsak sträcka 
sig från slutet av mesolitikum fram till det som med 
sydskandinavisk terminologi kallas äldre bronsålder. 
Äldre lämningar och yngre lämningar av den här ty-
pen förekommer emellertid också, men merparten 
verkar vara anlagda mellan 5000-2000 fvt. (se Lied-
gren 1998:160).

Ansamlingar med boplatsvallar på en och 
samma plats har bl. a. legat till grund för tankar 
kring förekomster av kustbundna ”stenåldersbyar” 
under neolitikum (Klang 1987:34). Kustsamhällen 
skulle, genom den rika marina miljön, kunnat ha 
en mer bofast tillvaro eftersom miljön kräver min-
dre rörelse för födoinsamlande (Broadbent 1979). 
Förslag på ett helt sedentärt boende vid kusten har 
också framlagts för den tidigneolitiska lokalen vid 
Lillberget i Överkalix (Halén 1994).

Några problemställningar till hjälp under 
arbetets gång är :

-Vad kan ligga bakom en ökning av den här 
typen av bosättningar med nedgrävda hus 
under stenåldern? 

-När och vilka kan orsakerna vara bakom 
deras försvinnande från området? Frågan 
har sin största tyngdpunkt i den senare pro-
blemställningen, när och varför anläggning-
arna slutar att användas. Delvis nergrävda 
hus har funnits redan under paleolitikum och 
kan ha funnits med i en bebyggelsetradition 
som kom till Fennoskandia med några av de 
första bosättarna i området efter istidens slut. 
Det kan ha varit en av fl era bebyggelsetradi-
tioner.

-Hur förändras boplatsvallarna över tid, vad 
kan det i så fall bero på? Denna fråga rör fl era 
former av förändring dels en storleksmässig 
aspekt, men även direkt synliga som rumsin-
delningar, in- och utgångar, bostädernas inre 
form exempelvis rektangulär, rund, kvadra-
tisk eller oval golvyta. 

-Sker det några förändringar i 
lokaliseringsmönstret för boplatserna över 
tid? D.v.s. kan man se några kriterier för var 
den här typen av boplatser förläggs längs 
kusten och förändras dessa på något sätt över 
tid?

-Går det att få en uppfattning om social 
struktur i dessa samhällen utifrån materialet? 
Har det varit mer egalitärt organiserade 
samhällen eller kan de ha inslag av en 
hierarkisk uppbyggnad?

-Vilka kriterier styr människors beteende i 
en bostad? Beter sig människor annorlunda 
beroende på om man ingår i ett mer egalitärt 
samhälle än i ett mer hierarkiskt? Finns den 
typen av strukturella skillnader och kan man 
i så fall se något av detta i de arkeologiska 
undersökningarna från området?

-Hur har man i de olika länderna Norge, 
Finland och Ryssland tolkat lokalsamhällena 
under motsvarande tid? Även i dessa länder 
är boplatsvallar vanliga från samma tid. 
Frågan avses främst att belysa hur man tolkat 
orsakerna till bostadstypens uppkomst och 
försvinnande.

Inledningsvis vill jag också nämna att jag re-
dovisar 14C-dateringarna i materialet som fvt. (före 
vår tideräkning). Vilket motsvarar omräknade kali-
brerade 14C-dateringar cal. BC. Termen före vår ti-
deräkning (fvt.) upplevs av mig som passande för 
vad vi talar om och överensstämmer med hur ex 
ryska forskare uttrycker tid, men även med en del 
svenska se exempelvis Goldhahn (2005). 
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1.2. Geografi ska avgränsningar 
och geologiska förhållanden

Undersökningsområdets geografi ska avgränsning 
utgörs i princip dagens landskapsgräns för Norr-
botten (se fi g. 1.1.). Den har egentligen ingen given 
geografi sk (kulturell) avgränsning i norr och söder. 
I söder avgränsas det av Västerbottens norra läns-
gräns. I Norrbottens sydliga del fi nns förvisso nå-
got som kan betraktas som ett gränsområde i Jäv-
rebygden dit brons och i viss mån järnåldersbygd 
av sydlig infl uens nått med större tydlighet än längs 
övriga Norrbottenskusten (se ex Broadbent 1982). 
På motsvarande fi nsk sida av Bottenviken fi nns en 
liknande gräns dit bronsålderns rösekultur/tradition 
når. Här fi nns den vid Pyhäjoki (Okkonen 2003:241 
se fi g. 1.1.). Den norra avgränsningen längs Torne 
älv saknar troligen relevans i förhistoriska samman-
hang utan utgörs av den idag administrativa gränsen 
mellan staterna Sverige och Finland. För mig är det 
främst en språkgräns som satt avgränsningen för 
arbetet här. Mot väster avgränsas området i första 
hand av de äldsta kustbundna boplatsvallarna. Vil-
ket innebär området under högsta kustlinjen (HK). 
Inom det studerade området fi nns ett antal större 
älvar: Piteälven, Luleälven, Kalixälven och Torne-
älven. Förutom de fyra stora älvarna fi nns ett par 
större skogsälvar i form av Råne och Töre älv. Runt 
älvmynningarna kan det ha funnits olika traditioner 
och kontaktvägar med andra områden varför det un-
der arbetets gång kan fi nnas anledning att närmare 
studera likheter och skillnader dem emellan.

Undersökningsområdet omfattar i huvudsak 
de områden i Norrbottens län som legat under den 
högsta kustlinjen efter den senaste istidens isav-
smältning. Landytan lutar mycket svagt ut mot Bot-
tenviken vilket medfört att skärgården är bredare 
och rikare än längs norrlandskusten i övrigt (Widen-
falk 1995:226). Innanför kusten förekommer relativt 
stora kustslätter där den största är den vid Hapar-
anda. Vid gränsen mot Lappland övergår landskapet 
till vågig bergkullterräng med nivåskillnader över 
100 m. De högsta bergen i området når närmare 
600 meter över havet. Norrbotten är geologiskt en 
del av den baltiska urbergsskölden och domineras 
av granitliknande bergarter. I övrigt fi nns basaltiska 
lavor, skiffrar och kalksten, i vissa områden fi nns 
även dolomit och grafi t (Widenfalk 1995:226). I 
samband med de arkeologiska undersökningarna 
som företagits där undertecknad deltagit i området 

kan det konstateras att moränen innehåller en hel 
del istransporterad kvarts som ofta använts vid red-
skapsproduktionen. Det är inte heller ovanligt med 
kvartsådror i berggrunden under HK. 

Den högsta kustlinjen i Norrbotten varierar 
mellan 170-240 meter över dagens (Lassila1995:226). 
I norr har landhöjningen gått långsammare än i de 
södra delarna. Älvdalarna i området löper i princip 
parallellt med varandra ner mot havet. Dessa kan 
vara fl acka och HK i exempelvis i Stora Lule älv-
dal går idag 13 mil från kusten (Bylund 1996:22). 
Lång in i landet når även HK i Torne älvdal (Lassila 
1995:226) och den älven framstår som bäst extern 
kommunikationsled över kölen mot Norge med 
sin fl acka struktur och sina låga pass. Luleälven har 
också goda kommunikationsmöjligheter fram till 
fjällkedjan då terrängen blir mer kuperad (Bylund 
1996:26).

1.3. Klimatutvecklingen under 
den studerade tiden

Klimatet under den studerade tiden och dess för-
ändring och påverkan på miljö, människor, växter 
och vilt kan vara av stor vikt för förändringar och 
anpassning av samhället. Klimatet sätter ramar för 
vad som är praktiskt möjligt att utföra med rådande 
teknologi i avseende på exempelvis odling. Mäng-
den växter, jaktbart vilt och artrikedom styr möj-
ligheterna att specialisera sig till vissa resurser. Kli-
matutvecklingen påverkas även av de förändringar 
som landhöjningen för med sig. Efter isavsmält-
ningen fanns en större vattenspegel i Bottenviken 
än dagens, vilken påverkade klimatet längs kusten i 
varmare riktning med kortare vintrar, längre växtpe-
rioder per år och gynnsammare förutsättningar för 
djurriket. Under mesolitikum och neolitikum kan 
detta ha inneburit att havet bara under kortare pe-
rioder frös till is vintertid. I och med landhöjningen 
har den lokala påverkan som Bottenviken haft på 
klimatet närmast kusten successivt minskats till da-
gens nivå (Engelmark 1979:167, Björck och Svens-
son 2002:142).

Saltmängden i Bottenviken ökade för ca 
7000-7500 år sedan då Östersjön kommit i förbin-
delse med världshaven. Nivån var långt högre än 
dagens, något som påverkade den marina produk-
tionen i positiv riktning. Salthalten i Litorinahavet 
medförde en ökad marin produktion i Östersjön 
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och Bottenviken, vilket kan ha stimulerat de kustnä-
ra bosättningarna runt Bottenviken fram till ca 2000 
fvt., (Engelmark 1979:169, Saarnisto 1991:31)). Ar-
keologiskt kan detta förefalla bekräftat under 1980- 
och 1990-talet i samband med det stora nytillskot-
tet av kustbundna fornlämningar från neolitikum 
som framkom vid inventeringarna (se kap 1.1 samt 
Klang 1987:32). Utan att argumentera för en eko-
deterministisk linje kan det antas att den ökade ma-
rina produktionen förändrade förutsättningarna för 
befolkningsutvecklingen längs kusten. På så sätt att 
befolkningen lättare kunde öka i antal under i vart 
fall delar av den här perioden. Det kan inte, enligt 
min mening, med säkerhet sägas att befolkningen 
ökade vid kusten under neolitikum (även om det fö-
refaller troligt) eftersom vi än så länge vet för lite 
om bosättningarna vid kusten under mesolitikum. 
Det är heller inte säkert att befolkningen ökar då 
tillgången på föda ökar. Utan det beror på hur man 
påverkas, anpassar sig till och tar vara på nya förhål-
landen.

Övergången från Ancylyssjöns skede till Lito-
rinahavet syns idag i strandlinjer som är ca 102 m ö 
h. i Överkalix och Övertorneå, vilket åldersmässigt 
infaller kring ca 5000 fvt. (Fromm 1965:205). Unge-
fär samtidigt, under Atlantisk tid (för mellan 6000-
7000 år sedan) nåddes ett temperaturmaximum efter 
istiden som kan ha varit ca 2-3 grader varmare än 
dagens medeltemperatur. Klimatet var fuktigare och 
ledde till att sjöarnas vattennivå temporärt steg, nå-
got som ibland kallas sjöarnas atlantiska transgres-
sion (Lindström m fl  1991:28). Klimatet har föränd-
rats många gånger under förhistorisk tid och fram 
till idag genom ett fl ertal faktorer. Under den var-
maste perioden efter isavsmältningen mellan 6000-
3000 fvt. var årsmedeltemperaturen ca 2° varmare 
än dagens. Tallskogen växte då 200 meter högre upp 
i terrängen än nu (Saarnisto 1991:43). 

Under neolitikum dominerade lövskog (främst 
björk) i kustområdet medan barrskog i form av tall 
förekom på de magrare urspolade moränmarkerna 
(Engelmark 1978:3). De pollenanalyser som gjor-
des vid Lundforsboplatsen (från tidigneolitikum) i 
norra delen av Västerbottens kustland visade på ett 
gynnsamt klimat, med frodig växtlighet och kortare 
vintrar med mindre isbildning längs kusten än idag 
(Engelmark 1979:166-167, Broadbent 1982:47-49). 

Under subboreal tid, då klimatet försämrades 
något, invandrar granen från öster till Sverige och 
påträffas från ca 1000 fvt. i Umeåområdet och från 

ca 800 fvt. fi nns den i Medelpad, enligt Engelmark 
(1978:3). Till Lule älvdals kustområde verkar granen 
ha nått mellan 1000-600 fvt. (Segerström 1996:64). 
Andra forskare menar att granen inte är invandrad 
utan varit närvarande i området hela tiden efter 
isavsmältningen, men successivt ökat i utbredning 
(Källgren 1993:369, Robertsson 2002:136). När 
granen bredde ut sig var det främst på platser där björk 
och alskog tidigare växt medan tallskogen påverkades 
i mindre grad. Granens ökade utbredning indikerar 
en förändring i klimatet mot ett mer kontinentalt 
klimat som missgynnade främst alm, därefter björk 
och alskog (Engelmark 1978:4). Inte förrän under 
vikingatid- tidig medeltid uppstod en ny värmeperiod 
motsvarande den som avslutades under bronsålder. 
Från Tornedalen syns denna värmeperiod tydligt på 
årsringarnas tillväxt på träden som blir kraftigare 
mellan 950- till 1100-talet för att därefter krympa 
igen (Saarnisto 1991:44). Klimatförändringar kan 
ha påverkat förutsättningarna för jakt och fångst 
vid kusten, kraftig isbildning vintertid påverkade 
exempelvis säljakten i negativ riktning (Broadbent 
2000:18).

Sammanfattningsvis kan det sägas att klimat-
utvecklingen och den biologiska produktionen varit 
gynnsam för människorna i området från perioden 
strax efter isavsmältningen. Den faktiska landytan 
i området hela tiden ökat efter isavsmältningen till 
följd av landhöjningen. Klimatet var varmare än 
dagens mellan ca 6000-3000 fvt. vilket förlängde 
växtperioden och artrikedomen. Ungefär 5000 fvt. 
förbättrades förutsättningarna ytterligare genom att 
den marina produktionen i området stimulerades 
när salthalten ökade i samband med att nuvarande 
Östersjön och Bottenviken fi ck kontakt med världs-
haven. Detta tillstånd varade fram till ca 1000 fvt. 
Därefter har klimatet blivit något svalare och den 
marina biologiska produktionen i området har suc-
cessivt avtagit till följd av lägre salthalt i havet och en 
krympande vattenspegel i Bottenviken till följd av 
landhöjningen. En minskad salthalt och vattenspe-
gel påskyndar tillfrysningen av havet vintertid och 
sänker medeltemperaturen. På land har granskogens 
ökade utbredning från ca 1000 fvt. minskat och för-
ändrat den biologiska mångfalden i skogarna. 
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1.4. Strandförskjutning och 
landhöjning

Långt in i historisk tid har landhöjningen gett åter-
verkningar på bebyggelsen som i många fall fl yttat 

efter för att behålla kustkontakt och goda hamnlä-
gen. Ett problem för arkeologin med landhöjningen 
i Norrbotten är att HK varierar (se nedan) 70-meter 
mellan de norra och södra delarna. Ett annat pro-
blem är att landhöjningsförloppet är olika beroende 

Fig. 1.2. Karta över högsta kustlinjen i Norrbotten efter Fromm (1965).
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på om man är i de yttre kustregionerna eller i de inre. 
Det här innebär att regional hänsyn bör beaktas vid 
detaljerade studier för ganska väl avgränsade om-
råden när man exempelvis jämför icke undersökta 
lämningars utseende från samma höjd över havet 
men från olika geografi ska områden. Särskilt gäller 
det med tanke på den tidigaste fasen efter isavsmält-
ningen då landhöjningen divergerade som kraftigast 
mellan de norra och södra delarna av länet. 

Fenomenet med landhöjningen började ob-
serveras (nertecknas) under 1700-talet av bl a Ur-
ban Hiärne och Anders Celsius. Landhöjning eller 
strandförskjutning beror på den senaste istiden och 
är en kompensationshöjning av landsänkningen som 
ismassan från den senaste nedisningen orsakade 
(Frängsmyr 1986:17, Lassila 1995:402). När inlands-
isen smälte bort kom det frilagda landet att delvis 
dränkas av havet. I större delen av Östersjöområdet 
når detta en högsta nivå eller högsta kustlinje just in-
vid den vikande iskanten (Lindström m fl  1991:276). 
I början var den vertikala landhöjningen så hög som 
10 mm/år trots att isavsmältningen också medförde 

att världshaven steg. Omräknat i 
meter så uppskattar man att land-
massan steg med över 100 meter 
redan under det första årtusendet 
efter isavsmältningen. Därefter har 
höjningen gradvis minskat och på 
senare tid varit konstant fram till 
idag (Lassila 1995:402)

Själva landhöjningens för-
lopp är en omdebatterad fråga bl 
a på så sätt att man är oense om 
huruvida förloppet varit jämt el-
ler om språngvis oregelbundenhet 
förekommit. Flera forskare anser 
sig ha identifi erat så kallade gång-
järnslinjer där händelseförloppet 
plötsligt ändrats. En förutsättning 
för en bra identifi ering av förlop-
pet anses kräva goda kunskaper om 
strandlinjernas åldrar (Lindström m 
fl  1991:278-279). 

Under HK är terrängen kraf-
tigt urtvättad av havet och fi nsedi-
menten har hamnat i s.k. konkava 
bäckenlägen. Genom landhöjning-
en har även älvtransporterat mate-
rial avsatts till deltan på olika nivåer 
under HK (Lassila 1995:402). Den 

högsta kustlinjen varierar, som tidigare sagts, mellan 
ca 170-240 meter över dagens inom det studerade 
området. Största delen av landhöjningen har skett 
i den södra delen av landskapet. På grund av den 
kraftiga landhöjningen och den relativt fl acka ter-
rängen ligger stora delar av Norrbottens landskap 
under HK, särskilt längs de fl acka älvdalarna vid 
Lule- och Torne älv (Lassila1995:226 se fi g 1.2.). 

För Pello/Rovaniemiområdet fi nns medel-
värden uträknade för landhöjningen i hundraårspe-
rioder. För 9100-8300 år sedan var landhöjningen ca 
10 m/100 år, för 8300-7000 år sedan 2,6 m/100 år, 
för 7000-3500 år sedan 1,7 m/100 år och under de 
senaste 3500 åren ca 1 m/100 år (Saarnisto 1991:29, 
se fi g. 1.3.).

För Norrbottens del har forskning visat att 
själva isavsmältningen gått snabbare än man tidigare 
trott (Lindén 2006:2 och 25). Isskorpan från den 
från yngre Dryas utbildade moränen vid Skövde-Bil-
lingen och vid Salpausselkä i Finland drog sig tillba-
ka till de nordligaste delarna av Sverige ca 600 km på 
ungefär 1000 år. Vilket motsvarar ett genomsnittligt 

Fig 1.3. Landhöjningens utveckling i Pello/Rovaniemiområdet efter Saarnisto 
(1991:29).
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tillbakadragande av isen med 600 m/år 
(Lindén 2006:2). Isens tillbakadragande 
från Norrbotten beräknas ha skett mellan 
11500-10500 år före nutid. Kustområdet 
i Norrland var isfritt för 10500 år sedan 
d v s ca 8500 fvt. Landhöjningen i Norr-
botten var som kraftigast under de första 
1000 åren därefter, ca 9 m/100 år fram 
till ca 7500 fvt. (Lindén 2006:25). Vilket 
är en något långsammare landhöjnings-
kurva än Saarnistos (1991:29) samtidigt 
som Lindéns (2006:25) landhöjnings-
kurva sträcker sig längre bakåt i tiden till 
följd av en tidigare isavsmältning från 
området. Från 7500 fvt. avtog landhöj-
ningstakten till en relativt konstant nivå 
fram till ca 3000 fvt. om ca 2,7 m/100 år. 
Därefter minskar takten åter till en nivå 
motsvarande dagens landhöjningstakt i 
området (Lindén 2005:13, 25). Lindéns 
(2006:12) landhöjningskurva visar även 
att den verkliga landhöjningen i området 
varit högre, ca 260 m men att den mot-
verkades genom att vattenmängderna 
tilltog i Ancylussjön (se fi g. 1.4.).

När Litorinahavet bildades i Öst-
ersjön för ca 7000 år sedan hade den 
isostatiska effekten avtagit i de södra 
delarna av Sverige så att den eustatiska, 
havsytehöjningen, tidvis kunde ta över-
hand. Flera transgressioner är identi-
fi erade i södra Östersjöområdet. Man 
beräknar att världshaven totalt steg 35 
meter mellan åren 7000-3700 fvt. I norr 
anses fortfarande landhöjningen ha va-
rit så kraftig vid den här tidpunkten att 
den eustatiska havsytehöjningen märks 
som en utfl ackning på strandförskjut-
ningskurvan (Lindström m fl  1991:284, 
Björck och Svensson 2002:141-142 fi g 
5). Det fi nns tre urskiljda Litorinatrans-
gressioner för mellan 7000-3500 år se-
dan. Den första, som skedde när Öster-
sjön fi ck kontakt med Atlanten, syns på 
nivån 120 m ö h. i mellersta Norrland 
och sjunker till ca 105 m ö h. längst upp 
i norr (Lindström m fl  1991:284 se fi g. 
1.5.).

Uppmätningar av HK´s höjdläge 
visar att det är svagt fallande inåt land. 

Fig. 1.4. Landhöjningens förlopp i Norrbotten efter Linden 
(2006).

Fig. 1.5. Landhöjningens förlopp i olika delar av Skandinavien efter Lindström 
(1991).
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Vilket gör att HK för Tornedalens del är betydligt 
lägre inåt land i Pajalatrakten, ca 170 m ö h., än vad 
det är i exempelvis Övertorneå där HK ligger på ca 
210 m ö h. Orsakerna till skillnaderna i HK mel-
lan den sydvästra delen av kusten och den nordös-
tra tros vara att HK inte har utbildats samtidigt i 
området (Fromm 1965:145). Det här innebär att där 
HK går närmare den nutida kusten så är den delen 
äldre än de delar av HK som når långt in över land. 
En märkbar landhöjning har således pågått närmare 
kusten under den tid det tog för isrecenssionen att nå 
från kustzonen och in i de forna vikarna som nåtts 
av HK. Landhöjningen avtar också inåt land och en 
del av höjdförskjutningen kan bero på det (Fromm 
1965:145). Så länge isen omgavs av djupt vatten 
drogs den snabbare tillbaka genom s.k. kalvning 
men ju längre in i vikarna man kommer och ju grun-
dare vattnet är, desto mindre blev kalvningseffekten 
för att till slut upphöra när kustlinjen (HK) utbildats 
(From 1965:145, Lindström m fl  1991:276). Efter 
det blev isavsmältningen beroende av ytavsmältning 
och uttunning (From 1965:145).

Hur det egentliga landhöjningsförloppet va-
rit och hur snabbt människorna under förhistorien 
reagerat på det i form av infl yttning och avfl yttning 

är oklart. De äldsta teoretiskt möjliga kolonisations-
områdena i exempelvis Tornedalsområdet har varit 
på de ögrupper som fanns i nuvarande Övertor-
neåtrakten när HK utbildades först, HK uppmätts 
där till ca 210 m ö h. (se fi g 1.2.). Det var de för-
sta områdena som blev isfria i vad som senare blev 
Tornedalen. Om området användes redan då av en 
sjöfarande befolkning är oklart, men troligen fullt 
möjligt. Då fanns de närmast större samtida sam-
manhängande landområdena (på nuvarande svensk 
sida) i de nordliga delarna av Råneå samt strax väster 
om Piteå (se fi g 1.2.).

I samband med Broadbents (1978 och 1979) 
undersökningar av kustboplatser kring Lundfors 
i norra Västerbotten drog han slutsatsen att det 
funnits skeden med bosättningsintensitet följda av 
fyndtomhet. Det antogs av honom kunna bero på 
variationer i landhöjningens förlopp orsakade av is-
avsmältningen som även fi ck havsytan att stiga och 
periodvis dämpa strandförskjutningen. När strand-
förskjutningen dämpades ökade de synliga spåren 
efter bosättning genom att den kunde bli längre på 
samma plats (Broadbent 1978:27, 1979:211). Broad-
bent (1978, 1979) presenterade även ett föreslag till 
landhöjningsförlopp baserat på material från norra 

Fig. 1.6. Landhöjningens förlopp i norra Västerbotten efter Broadbent (1979:215).
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Västerbotten som kan ha giltighet i framförallt de 
södra delarna av Norrbotten (se fi g 1.6.). 

Vid den undersökta boplatsen i Alträsket, 
RAÄ nr 184 Överluleå, ett par mil väster om Luleå 
stämde exempelvis 14C-dateringarna från den plat-
sen och den uppmätta höjden över havet mycket väl 
överens med Broadbents landhöjningskurva (Halén 
1994:52). Jämför man däremot 14C dateringarna från 
Lillberget, RAÄ nr 451 Överkalix sn, med Broad-
bents (1979:214) landhöjningskurva stämmer inte 
dessa överens. Enligt landhöjningskurvan skulle da-
teringarna till ca 3900-4000 fvt. på Lillberget mot-
svara en höjd på ca 72-74 m ö h. medan den verkliga 
höjden över havet på platsen är ca 60 meter. I Tor-
nedalen, ca 100 km nordost om Överkalix fi nns dä-
remot ett antal lokaler med 14C dateringar, exempel-
vis Saivaara RAÄ nr 249, Ylinen Perävaara RAÄ nr 
264 och Keräsvaara RAÄ nr 241 i Karl-Gustav sn, 
som återigen stämmer väl överens med Broadbents 
(1979:214) föreslagna landhöjningskurva. Landhöj-
ningens regionala förlopp är således värt att beakta 
för att någorlunda relevanta jämförelser mellan olika 
områden ska kunna göras.
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2. Lite om den tidigare 
forskningen i Norrland

Den arkeologiska forskningen i norra Sverige bör-
jade sent och var länge av mindre omfattning i jäm-
förelse med den i Syd- och Mellansverige (Baudou 
1977:15, Grundberg 2005:155-156). Förutom spo-
radiska lösfynd och ett hundratal boplatser, till stor 
del hittade av Per Edholm, O. B. Santesson och 
Knut Tinnberg, fanns ingen organiserad inventering 
av fornlämningsbeståndet i Norrland förrän 1942 
(Hvarfner 1957:78). För inrapportering av fynd och 
boplatser från de östra delarna av Norrbottens del 
stod i hög grad Sigurd Dahlbäck. Mellan åren 1916-
32 samlade han in föremål främst från Råneå, Över- 
och Nederkalix, Torneå, Pajala och Korpilombolo 
som framkommit vid odling (Moberg 1955:9).

Perioden före de stora älvregleringarna karak-
täriserades i hög grad av lokala initiativ. Föreningen 
för norrländsk hembygdsforskning, som bildades 
1909, framhöll den vetenskapliga bearbetningen 
samt målsättningen att ingjuta en varaktig känsla 
för hembygd och fosterland (Baudou 1992:41). Ge-
nom satsningarna från centralt håll i samband med 
vattenkraftsutbyggnaden minskade betydelsen för 
verksamma arkeologer av att ha samarbete med de 
lokala hembygdföreningarna och det avtog (Baudou 
1992:43). 

En av de få utbildade arkeologerna som arbe-
tade med Norrlands förhistoria under 1:a hälften av 
1900-talet var Gustaf  Hallström. Genom sina insat-
ser i området kom han länge att prägla uppfattningen 
om Norrlands forntid (Baudou 1977:15, 1992:41,). 
En annan person av betydelse fram till 1950-talet 
var zoologen och amatörarkeologen Knut Tinnberg. 
Både Hallström och Tinnberg utgick ifrån att en ti-
dig kolonisation av området kunde ha skett västeri-
från ca 8000 fvt. från den så kallade komsakulturen 
(Hallström 1929:57, 1942:191-195).

I samband med byggandet av Nämforsens 
kraftverk i Näsåker på 1940-talet påbörjades en 
systematisk inventering efter fornlämningar längs 
de vattendrag som eventuellt skulle komma att be-
röras av vattenkraftsutbyggnaden. 1944 påbörja-
des den första stora arkeologiska undersökningen 
i Norrland när Nämforsens kraftverk skulle byggas 
(Hvarfner 1957:79). Resultaten av undersökningen 
är fortfarande under bearbetning och ej publicerade 
i sin helhet (Käck 2001:25). Vattenkraftsundersök-

ningarna mellan 1942-1975 sträckte sig från Daläl-
ven i söder till Luleälven i norr, med undantag för 
Vindelälven och Piteälven som inte kom att byggas 
ut (Baudou 1977:15 och 1992:43) Inventeringarna 
resulterade i att ca 2000 boplatser, mestadels från 
stenåldern, upptäcktes i Norrlands inland. De un-
dersökningar som sedan kom till stånd i samband 
med vattenkraftsutbyggnaden kom att omfatta ca tio 
procent av det framinventerade materialet (Mesch-
ke 1977:300). Senare har det visat sig att mängden 
påträffade boplatser skulle ha varit betydligt högre 
om dagens inventeringsteknik hade använts, vilket 
framkommit av senare inventeringar inom liknande 
miljöer (Liedgren 1998:157).

 ”Utan att ställa de fältarkeologer som då arbetade 
vid regleringsundersökningarna till svars, kan idag 
konstateras att den potential som låg i materialet 
knappast tillvaratogs…. Delvis måste inventering-
arna också betraktas som bristfälliga…” (Liedgren 
1998:157). 

Materialet från undersökningarna kom i låg 
grad att bearbetas och publiceras (Bergman 1995:34-
35, Liedgren 1998:158). De arkeologiska undersök-
ningarna som gjordes på 50-talet och fram till 1963 
höll ändå generellt sett god standard. Man tog upp 
relativt stora ytor, i fl era fall över 1000 m2 och gräv-
de djupa schakt i syfte att påträffa olika stratigrafi skt 
skilda boplatshorisonter. Beskrivningar och doku-
mentationen håller över lag god klass. Vilket visats 
genom att man långt senare utifrån, bland annat, 
dessa undersökningar kunnat analysera och använda 
materialet i fl era doktorsavhandlingar, uppsatser 
och andra vetenskapliga publikationer (se ex Fors-
berg 1985 och Bergman 1995). En bit in på 60-talet 
ändrades undersökningsmetodiken och man utförde 
en form av sampling av lokalerna där man grävde 
kvadratmeterstora provrutor var tionde meter i syfte 
att avgränsa fornlämningarnas storlek. Dessa platser 
kom aldrig att undersökas vidare arkeologiskt innan 
de dämdes över. Lokalerna som undersöktes med 
den här metodiken har hittills inte gått att analysera 
(Forsberg 1985:13). I arkeologiska databasen i Norr-
land (ADIN) (se Ramqvist 2000) kan man se hur 
de arkeologiska undersökningarna i samband med 
vattenkraftsundersökningarna gestaltar sig i siffror. 
Här framgår att 25, av totalt 410 lokaler, av RAÄ´s 
vattenkraftsundersökningar omfattade ytor 500 m2

eller större i Norrland. 21 st av de ytmässigt största 
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utfördes 1961 eller tidigare, totalt utfördes 138 arke-
ologiska undersökningar fram till 1961. Efter 1961 
utfördes 272 vattenkraftsundersökningar av dem 
omfattade 4 st ytor som var 500 m2 eller mer. En 
fråga som infi nner sig är om behovet av stora un-
dersökningar minskade i början av 60-talet medan 
det faktiska behovet av arkeologiska undersökningar 
verkar ha ökat? Efter 1964 fi nns inga uppgifter om 
undersökningar i storleksordning kring 500 m2. Trots 
det verkar perioden från 1964 vara en aktiv period 
då 250 av undersökningarna i samband med vatten-
kraftsutbyggnad utfördes av RAÄ, enligt uppgifter-
na i ADIN. Kanske ansåg man sig ha fått tillräckligt 
med information från de tidigare undersökningarna 
och därefter inte var i behov av fl er stora. Möjligen 
provade man också nya undersökningsmetoder som 
skulle vara kostnadsbesparande för exploatören.

Undersökningarnas organisatoriska upp-
lägg förefaller också återspegla sin samtid med en 
annan indelning i vem som gjorde vad, än idag, i 
samband med undersökningar, rapportarbeten och 
publiceringarna av resultat. De som utfört fält- och 
rapportarbetena och de som senare publicerade och 
sammanställde resultaten var oftast olika personer. 
Vid många tillfällen leddes och avrapporterades un-
dersökningar av kvinnor (se ex Astrid Linder 1956, 
1958, 1959, Birgitta Hallgren 1961 m fl ), som trots 
sina goda kunskaper om regionen och väl genom-
förda arbeten från fältfasen senare förblev tämli-
gen anonyma inom den arkeologiska forskningen i 
Norrland.1 Det här kan ha lett till att vissa resultat 
underkommunicerades ex de mesolitisk 14C-date-
ringar från Arjeplog som avrapporterades av Hall-
gren (1961). Tolkningar av materialet i samband 
med och efter undersökningarna samt publiceringar 
gjordes till största delen av två män med adminis-
trativt ansvar för undersökningarna, Sverker Janson 
och Harald Hvarfner. 

 Förutom att organisatoriska upplägg, in-
venteringsteknik och undersökningsmetodik skif-
tats och förändrats över tid, så har också synen på 
Norrland som ett attraktivt bosättningsområde ge-
nomgått olika faser över tid. I samband med vat-

tenkraftsundersökningarna återkom, under ett antal 
år mellan 1947 till 1966, påståendet att hela området 
skulle ha varit obefolkat fram till ca 2500 fvt. (se 
ex Hvarfner 1957:102-103, Janson m fl  1962:24). 
Påståendet upprepades i artiklar av både populärt 
och mer vetenskapligt slag och avfärdade fynd som 
tidigare ansetts vara från mesolitikum (Janson & 
Hvarfner 1966:22). Artiklarna och resultaten revide-
rade Hallströms (1942:191-195) och Tinnbergs med 
fl eras forskning före och fram till 40-talet2 där de 
påvisat fynd av s k. mesolitiska ledartefakter över ett 
stort område i Norrland samt påtalat en rad fynd av 
neolitisk karaktär (se fi g 2.1.). Det här innebar att 
mitt under den hittills intensivaste undersöknings-
perioden av Norrlands förhistoria 1944-70 skedde 
en omvärdering av områdets betydelse för mänsklig 
bosättning. Förändringen i synen på pionjärkoloni-
sationens förlopp och områdets bosättningshisto-
ria kom troligen att påverka resultat och slutsatser 
när undersökningarna utfördes. Vilken betydelse 
revideringen egentligen fi ck är idag svårt att få en 
uppfattning om. Den kan ha påverkat de aktiva ar-
keologerna i fält i samband med inventeringar och 
vid utgrävningar men även senare forskning på ma-
terialet och i synen på området. Ramverket för hur 
boplatserna (kunde) tolkades kronologiskt sattes till 
att de tidigast kunde vara från neolitikum, vilket gör 
att äldre lämningar kan fi nnas i det framkomna ma-
terialet. Den första befolkningen i området under 
senneolitikum skulle, enligt det här resonemanget, 
ha uppehållit sig sporadiskt i Norrland (Janson & 
Hvarfner 1966:22), vilket kom att innebära att även 
boplatser från neolitikum kom att underkommuni-
ceras. 

Rent inventeringsmetodiskt var man före 2:a 
världskriget inne på en annan linje än under vatten-
kraftsundersökningarna. Under 1920- och 30-talen 
tog Bagge (1937) fasta på att landskapet hade för-
ändrats ganska mycket efter isavsmältningen. Tidiga 
boplatser i inlandet ansågs kunna fi nnas på högre 
nivåer runt sjöarna på grund av att de varit isdämda. 
Även inlandet ansågs ha påverkats av landhöjning 
(Bagge 1937:104).Vattenspegeln i de många lång-

1 Vid en snabb genomgång av rapporterna från vattenkraftsundersökningarna så kan man också se att även många 
män som ledde undersökningar och skrev efterföljande rapporter inte är de samma som senare publicerar resultaten 
från undersökningarna.
2 Janson är själv medförfattare i en artikel i fornvännen från 1942 som argumenterar för en inlandsbosättning i 
Norrland som är äldre än 4200 fvt. (Janson och Sandgren 1942:58).
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smala öst-västliga sjöarna har successivt förskjutits 
genom att landhöjningen varit högre i de östra de-
larna av sjöarna än i de västra.

”På grund av den olikformigt skeende landhöjning-
en har sedan istiden landområdet kring Torne träsks 
östra parti upplyftats högre än dess västra del” (Bag-
ge 1937:104).

Det här innebär lite förenklat att gamla 
strandbundna boplatser i sjöarnas västra delar idag 
kan fi nnas under vattnet och boplatser i de östra de-
larna påträffas högt över nutida strandlinje (Bagge 
1937:104-105). Bagge (1937:104-105) förefaller mest 
ha varit intresserad av hur denna process påverkade 
bosättning vid isdämda sjöar och boplatsernas läge 
i förhållande till de sentida sjöarna idag. Den i ös-
ter kraftigare landhöjningen har haft en liknande 
strandförskjutningseffekt oavsett om en sjö varit 
isdämd eller inte och medfört att äldre bosättningar 
inte behöver återfi nnas vid sentida stränder. 

I början av inventeringarna inför vattenkrafts-
utbyggnaden på 1940-talet tog man Axel Bagges 
slutsatser i beaktande rörande strandförskjutning i 
inlandet (Hvarfner 1957:80 och 97). Sverker Jansson 
undersökte förhållandena vid Kultsjön, Vilhelmina 
sn, men efter att han ansåg sig kunna avföra Knut 
Tinnbergs material därifrån verkar intresset för frå-
gan ha försvunnit (Hvarfner & Jansson 1966:21). 
Enligt Hvarfner (1957) blev Jansons tidiga rekog-
noseringar kring Kultsjön särskilt betydelsefulla för 
hur de fortsatta undersökningarna bedrevs. Slutsat-
sen rörande material som påträffades i strandkanten 
eller ute i vattnet blev att de alltid härstammade från 
högre nivåer och eroderat till de platser där de på-
träffades (Hvarfner & Jansson 1966:23).

Under 1980- och 90-talen återupptog Ingela 
Bergman tankegången att landhöjningens återverkan 
på vattendrag och sjöar var stor. En gång strandnära 
mesolitiska boplatser i inlandet kan idag ligga lång 
från dagens vattendrag. De kan också vara dränkta 
beroende på hur vattenspegeln i sjöar och vattendrag 
förfl yttats. Efter en omfattande landskapanalys och 
inventering framkom ett 50-tal boplatser i trakterna 
av Arjeplog med anknytning till gamla strandlinjer 
(Bergman och Olofsson 2001:8-9).

Föreställningen om en sen kolonisation av 
området kom att leva kvar i närmare 30 år. Forsberg 
(1985:4) konstaterade att så sent som 1966 vidhöll 
Janson & Hvarfner (1966) åsikten att området inte 

koloniserats av människor 
förrän någon gång mellan 
3000-1500 fvt. Den engel-
ska publiceringen 1966 av 
undersökningarna är dock 
en direkt översättning av 
publiceringen av materia-
let som gjordes på svenska 
1960, av förordet framgår 
att inga revideringar i ma-
nus angående fakta utfördes 
(Janson & Hvarfner 1966:8). 
Vid den tidpunkten hade 
det redan rapporterats och 
publicerats fl era mesolitiska 
14C-dateringar från bland 
annat vattenregleringsun-
dersökningarna utförda på 
Döudden i Arjeplog (Hall-
gren 1960). Så sent som 
1969 skrev Hans Christi-
ansson (1969:51) återigen 
att ingen säker bosättning 
i Norrland var konstaterad 
före neolitikum. 

En revidering av 
den sena koloniseringen 
av Norrland verkar inte ha 
skett på allvar förrän un-
der 1970-talet. Det skedde i 
samband med att resultaten 
från undersökningarna av 
den stratigrafi ska boplat-
sen vid Garaselet publice-
rades och fl er mesolitiska 
dateringar från bland annat 
Vilhelmina och Åsele fram-
kom (se Spång 1978:124, Sundquist 1978:132 och 
Sundlin 1986:133). Undersökningarna vid Garaselet 
(1970-1975) gjordes inom ramen för forsknings-
projektet Nordarkeologi och visade på en mesolitisk Nordarkeologi och visade på en mesolitisk Nordarkeologi
bosättning i form av en rad 14C dateringar samt 
föremålsformer (Sundqvist 1978:132, Knutsson 
1993). Av en tillfällighet så verkar det vara som att 

Fig. 2.1. Offerdalsspetsen ett ex-
empel på fynd från mesolitisk tid 
som uppmärksammades innan vat-
tenkraftsundersökningarna började 
(efter Larsson 2005).
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de första säkra lokalerna med 14C-dateringarna från 
mesolitikum framkom inom ramen för projekt där 
ledningen var tveksam till om de existerade, Jansson 
(vattenkraftsundersökningarna) och Christiansson 
(Nordarkeologi). 

Förutom ovan nämnda Nordarkeologi igång-Nordarkeologi igång-Nordarkeologi
sattes under 60-talet ytterligare ett forskningsprojekt 
i Norrland i form av Norrlands tidiga bebyggelse (NTB) Norrlands tidiga bebyggelse (NTB) Norrlands tidiga bebyggelse
det senare med en mer tvärvetenskaplig karaktär 
(Baudou 1977:17). 

Arkeologin som bedrevs i Norrland från 
1940-talet och fram till början av 1970-talet bidrog 
med två problem genom att den tidigare forskning-
en i området underkändes. Det första problemet var 
att man reviderade kronologin på ett felaktigt sätt 
och det andra att man heller inte tog hänsyn till land-
höjningens inverkan på inlandet. Därmed gick man 
miste om möjligheten till att förstå ett föränderligt 
landskap och varför mesolitiska boplatser inte be-
hövde ligga vid dagens sjöstränder. Vilken inverkan 
det här har fått på senare forskning är svårt att säga, 
uppenbara feltolkningar revideras oftast i efterhand. 
Fel i arbetsmetodiken kan däremot vara allvarligare 
eftersom materialet man missade så småningom kan 
ha förstörts genom senare exploatering. Viss upp-
rördhet hos enskilda arkeologer och forskare, sär-
skilt från Umeå, kan man också ana. Själv har jag 
också ägnat tid till att försöka förstå vad som låg 
bakom revidering och varför den skedde. David 
Loeffl er (2005:195) menar att revideringen berodde 
på att ett antal generaliseringar som var i omlopp 
upprepades i synen på Norrland bland akademiker 
i Uppsala och senare hos RAÄ. Loeffl er (2005:195) 
kallar det för en slags sydsvensk tankestil ”a specifi c 
thought-style” som baserades på ett antal besläktade 
generaliseringar om Norrland som:

-sen pionjärkolonisation.
-liten och nomadiserande befolkning.
-frånvaro av utveckling eller rent retarderad 
utveckling i fråga om teknologi, social 
organisation och ekonomi.
-framsteg/förändringar initierades utifrån.
-Norrland hade alltid fungerat och tjänat som 
råvaruleverantör till de södra delarna (Loeffl er 
2005:195).

Jag tror att fl era faktorer kom att samverka 
för bilden av Norrlands förhistoria. Synen på områ-
det, Norrland, är som Loeffl er (2005:195-196) säger 

en viktig faktor. Till en början verkar man ha varit 
öppen för att mesolitiska lämningar kunde fi nnas 
när pilotstudien utfördes vid Kultsjön. Uppenbar-
ligen fanns också kritik till den tidigare forskning-
en av Knut Tinnberg och andra. Inga mesolitiska 
boplatser var kända i Norrland vid tidpunkten för 
vattenkraftsundersökningarna utan det mesolitiska 
materialet bestod av lösfynd som man förefaller 
ha bortsett från. Tinnbergs fynd från Torne träsk, 
Sarek och Kultsjön avfärdades som naturbildningar 
medan Hallströms forskning inte togs upp i diskus-
sionen kring den äldsta bosättningen (se Janson & 
Hvarvner 1966:21-22). Hade RAÄ också några av 
de förutfattade meningar som var i omlopp, enligt 
Loeffl er (2005 se ovan), så kan man utifrån det för-
stå att kronologin kunde revideras fram i tid. 

Ramverket, både det fysiska och forsknings-
mässiga, för undersökningarna kan också ha påver-
kat slutsatser och tolkningar. Inventeringsområdena 
inför exploateringarna av älvarna begränsades till de 
områden som skulle beröras av överdämning och 
där påträffades få spår från mesolitikum. Det saka-
nades ett grepp om, eller det bortsågs från, land-
skapets förändring över tid och dess inverkan på 
strandlinjer och på möjlig bosättning. På så sätt gick 
det att se de upptagna undersökningsområden som 
representativa för hela Norrlands förhistoria och 
tolka det som att mesolitisk bosättning inte fanns. 
Man kan ha utgått från att all bosättning genom his-
torien på ett eller annat sätt skulle ha gett avtryck vid 
de stränder som inventerades och undersökt. Alter-
nativa tolkningar till att mesolitiska bosättningar inte 
framkom hade kunnat vara att föreslå att den bo-
sättningen inte var strandbunden på grund av exem-
pelvis ett annat bosättningsmönster än den efterföl-
jande. Det kronologiska ramverket, som förefaller 
ha utvecklats tidigt i arbetsprocessen, kan successivt 
ha gjort det allt svårare att se mesolitiska lämningar. 
Man hittade/erkände inga mesolitiska lokaler bland 
de undersökta och slutsatsen blev kanske därför att 
de inte fanns. 

När slutsatsen blev att ingen bodde i Norr-
land de första årtusendena efter isavsmältningen, 
trots att det var möjligt, måste det förklaras. Förkla-
ringen kunde knappast framställas i positiva ordalag 
om området. De kan också ha baserats på samtida 
värderingar som Loeffl er (2005:195) nämner och 
genom slutsatser dragna utifrån områdets senare 
historia med sen agrar uppodling av inlandet under 
1700- och 1800- talet. Mytbildning om att område-
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na uppodlades och koloniserades från 
kustlandskapen och Finland har levt 
kvar in i sen tid. Trots att motsatsen 
påvisades redan under första hälften av 
1800-talet (Læstadius, 1833). Læstadius 
(1833) visar med exemplet Lycksele att 
koloniseringen av Lappmarken i hög 
grad sköttes av samerna själva. Efter 
att de blivit nybyggare bytte etnisk till-
hörighet, från samisk till svensk, medan 
kolonisationen utifrån med svedjefi n-
nar och svenskar från kustsocknarna 
var ett inslag av mindre betydelse i 
Lycksele. 

Bosättningen i Norrland under 
förhistorien kunde med hjälp av den 
förklaras på ett liknande sätt; ett (oatt-
raktivt) område som först koloniseras 
när andra attraktivare områden inte 
tillät en större befolkning för mänsk-
lig bosättning eller när behov förelåg 
av råvaror till de södra delarna. Det 
vanliga inom arkeologin, åtminstone 
det som ger mest rubriker medialt, är 
annars att hitta ”det första, äldsta eller 
det största” av någonting (se Knutsson 
2005:237). Vattenfallsundersökning-
arna kom att ge ett motsatt intryck om 
man inte gjorde något exotiskt av det 
som exempelvis ”De sista stenålders-
samhällena på den Skandinaviska halv-
ön”. Frånvaron av fakta (i form av lo-
kaler/boplatser) kom, som jag tolkar det, att leda till 
slutsatser som inte baserade sig på fakta. Kunskapen 
man fi ck begränsades sig till de ytor och områden 
man undersökte. Utanför dem saknade man kun-
skap om förhållandena och den kunskap som fanns 
sedan tidigare erkändes inte eller undveks.

Vattenkraftsundersökningarna har, trots 
mina och andras kritiska synpunkter, varit till stor 
användning för senare undersökningar och forsk-
ning. Även kulturmiljövårdens roll kom att föränd-
ras och utvecklas under utbyggnadsperioden. Efter 
påtryckningar från dåvarande chefen för länsmuseet 
i Östersund, Eric Festin, sökte chefen för Indalsäl-
vens regleringsföretag upp RAÄ där han erbjöd sig 
att fi nansiera nödvändiga arkeologiska undersök-
ningar inför utbyggnaden. Under förutsättning att 
RAÄ tog på sig ansvaret att utföra dem (Biörnstad 
2001:211). Genom 1942 års avtal med Indalsälvens 

regleringsföretag fl yttades kulturmiljövårdens och 
arkeologins positioner fram i Norrland och i övriga 
Sverige. Före undersökningarna i Norrland hade 
inga krav funnits på exploatör att områden som 
skulle dämmas över dessförinnan skulle inventeras 
och undersökas systematiskt efter fornlämningar. 
Efter 1942 års avtal växte det fram en praxis att man 
inför större och mer omfattande exploateringar 
först skulle inventera och eventuellt undersöka om-
rådet arkeologiskt. Yttranden om exploateringens 
lämplighet sett ur kulturmiljösynpunkt blev också 
en praxis (Biörnstad 2001:232).

Under slutet av 70-talet och 80- talet decen-
traliserades fornvården, uppdragsverksamheten 
samt i viss mån forskningen i Sverige. Museerna och 
länsstyrelserna fi ck ett större regionalt ansvar allt 
eftersom förslagen från musei- och utställningssak-
kunniga (MUS-65 utredningen) kom att tillämpas 

Fig. 2.2. Arkeologiska undersökningar under de tio första åren efter arkeologiska 
institutionens tillkomst i Umeå efter Baudou (1986:7).
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i praktiken. Förslagen innebar för arkeologins del 
en regional organisering av fornvården och ökade 
satsningar på regional kunskapsuppbyggnad. För 
Norrlands del hade decentraliseringarna stor bety-
delse. Länsmuseerna blev mer aktiva med egna un-
dersökningar och frågeställningar. 1975 fi ck Umeå 
Universitet en arkeologisk institution. Där kom en 
mer kritisk och samhällspolitiskt medveten grupp 
av arkeologer att utbildas under de första åren. Mil-
jön var fri från gamla föreställningar och de kom att 
ifrågasätta rådande teorier om kulturutvecklingen i 
området. De var också inom den gruppen som en 
stor del av de tidigare undersökningarna från vat-
tenkraftsutbyggnaden kom att vidarebearbetas. Suc-
cessivt kom därefter bilden av Norrlands förhistoria 
att förändras och närma sig dagens. Ett resultat blev, 
kan man säga, att i och med detta uppstod för för-
sta gången en bättre balans mellan synen på extern 
påverkan och intern utveckling i regionen. Kanske 
blev det till och med slagsida mot betonandet av in-
tern utveckling. 

Vid inrättandet av ämnet arkeologi vid Umeå 
Universitet förordats av sakkunniga en allmän nord-
europeisk inriktning på ämnet (Larsson 2005:1). 
Det kan man också säga var det som skedde inom 
grundutbildningen. Forskningen däremot tog en 
markerad inriktning mot hur de tre olika kultur-
formerna, fångstkultur, bondekulturen och den sa-
miska rennomadismen i Norrland interagerade och 
förändrades (Baudou 1992:44). Till en början hade 
undersökningarna från institutionens stenålders-
forskning en slagsida mot fortsatta undersökningar 
av inlandsboplatser (där många undersökningar re-
dan utförts) medan kustområdena, främst i Norr-
botten lämnades orörda till början av 90-talet (se fi g 
2.2). Orsaken till det står främst kanske att fi nna i 
den låga kunskapsgrad om vad som fanns i kustom-
rådena av fasta fornlämningar fram till att RAÄ´s 
inventeringsverksamhet återupptogs i Norrbotten 
på 1980-talet.

En hel del efterundersökningar inom Ång-
ermanälvens dämningsområde runt Vilhelmina ge-
nomfördes av bland annat Västerbottens länsmu-
seum som i sin tur renderade i ett par avhandlings-
arbeten.3 Vidare tillkom Riksantikvarieämbetets re-
gionalkontor i Luleå 1984. Deras inventeringsarbete 

och undersökningar bidrog starkt till att kunskapen 
om lämningarna från över Norrlands förhistoria 
förbättrades i både kust och inland. Utan RAÄ´s re-
videringsinventering i Norrbotten på 1980 och 90-
talet hade inte det här avhandlingsarbetet med den 
här inriktningen påbörjats. 

2.1. Forskningen kring 
stenålderns bostäder och 
boplatsvallar i Norrland

När RAÄ´s 1:a inventering av Sverige ansågs avkla-
rad 1977 var kunskapen liten om fornlämningarna i 
norra Sverige, framförallt i kustområdena. De mest 
kända kustanknutna fornlämningarna var de s.k. 
kuströsena i huvudsak från bronsåldern samt tomt-
ningar och labyrinter från järnålder och medeltid. 
Fynden från stenålder bestod i huvudsak av lösfynd. 
Det är därför inte förvånande att Klang (1987:32) i 
samband med RAÄ´s revideringsinventering i Norr-
bottens kustområde talar om en ny forntid, efter åren 
1984-1986. Från nästa inga kända lämningar knutna 
till stenåldern i området gick man till hundratals 
och senare tusentals påträffade stenålderslokaler. 
Flera av dessa lämningar bestod av lokaler med bo-
platsvallar och boplatsgropar men även lokaler med 
kokgropar och boplatsindikerande lokaler med av-
slag, skörbränd sten m m. utan synliga anläggningar. 
Under de tre första inventeringsåren upptäcktes ca 
3000 tidigare okända fornlämningar i Norrbottens 
kustkommuner (Klang 1987:40 se även fi g. 2.3.).

Den första registreringen av en förhistorisk 
byggnadskonstruktion i Norrland skedde i inlandet 
av en s k skärvstensvall och genomfördes av Santes-
son 1923 (se fi g 2.4.). Vid det tillfället var man inte 
medveten om lämningens funktion. Knut Tinnberg 
framlade 1945 tanken att skärvstensvallarna kunde 
ha varit vinterbostäder för en jakt- och fångstbefolk-
ningen i området. Tolkningen kom inte att vinna nå-
got gehör vid denna tidpunkt (Löhtman 1986:42). 

På lokalt plan hade skärvstensvallarna upp-
märksammats av samer i Vilhelminaområdet och de 
hade fått veta genom sina förfäders utsagor att an-
läggningarna var rester efter de så kallade stalomän-
niskornas bostäder (Löhtman 1986:42). Den första 

3 Projektet hette: ”Arkeologiska undersökningar vid reglerade sjöar och vattendrag i Västerbottens län” och 
avhandlingarna producerades av Åsa Lundberg (1997) och Lars-Göran Spång (1997).avhandlingarna producerades av Åsa Lundberg (1997) och Lars-Göran Spång (1997).
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totalundersökningen av en skärvstensvall (fyra to-
talundersökningar är hittills utförda) gjordes 1948 
i Gäddede, Frostviken sn (RAÄ nr 101), Jämtland, 
men inte förrän på 1960-talet framlades hypotesen 
från arkeologiskt håll att skärvstensvallarna kunde 
vara resterna efter boplatser troligen använda vinter-
tid (Janson & Hvarfner 1966:36, Lundberg 1997:3, 
Spång 1986:51 och 1997:94). På 1970-talet föreslog 
Baudou (1977:98-99 och 129) att skärvstensvallarna 
kunde vara rester efter vinterbostäder för en be-
folkning som rörde sig mellan kust och inland un-
der neolitikum. Under 1980-talet kom lämningarna 

att tolkas som rester efter vinterbostäder använda 
under neolitikum ca 4500-2500 fvt. (Lundberg 
1986:81, Löhtman 1986:41, Spång 1986:47, Ryd-
ström 1986:100). 

Under 1900-talet hade arkeologer sett likhe-
ter mellan det nordsvenska fyndmaterialet och det 
kamkeramiska materialet från Finland, Ryssland och 
Finnmark (Hallström 1929:49-50, Moberg 1955:26 
och 30, Christiansson 1969:52). Christiansson 
(1969:52) ansåg att de kamkeramiska infl uenserna 
var så starka i de norra delarna av Sverige att han 
förutspådde att det bara var en tidsfråga innan den 

Fig. 2.4. Skärvstensvall vid Stora Tjikkiträsk. Så som den dokumenterades 1959 innan undersökning (Trotzig & Rissén 1959). 

Fig. 2.3. Antalet kända lämningar och lokaler efter de första sju åren av fornminnesinventering i Norrbottens kustland, siffrorna för 1984 
visar antal kända lämningar innan inventeringen startade (siffror hämtade ur Halén 1995:229 för 1984 övriga från Skålberg 1994:5).
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första kamkeramiska boplatsen skulle påträffas. I 
samband med inventeringarna 1990 skedde så också 
då tre boplatser med kamkeramik påträffades i Kalix 
älvdal. 

Sedan lång tid var de så kallade ”hustufterna” 
från stenåldern längs den norska Finnmarkskusten 
kända bland svenska arkeologer (Hallström 1929:50, 
se även Loeffl ers diskussion kring detta 2005:41-
42). Få arkeologer verkar ha dragit slutsatsen att 
ett liknande material som det som påträffats längs 
Finnmarkskusten kunde fi nnas längs Bottenvikens 
kuster. Hallström (1929:49-50) såg uppenbara lik-
heter mellan nordvästra Ryssland, Finnmark, norra 
Finland och Norrland under yngre delen av stenål-
dern och stod därför undrande kring varför ”hydd-
bottnar”, eldstäder och keramik saknas längs den 
övre Norrlandskusten när de ”så utmärka de östra 
boplatserna”. Christiansson (1969:9) uttryckte 40 år 
efter Hallström (1929) ungefär samma sak med till-
läget ”…så mycket egendomligare som man numera 
känner över 2000 boplatser i Norrland…” Christi-
ansson hade själv erfarenhet av undersökningar av 
boplatsvallar från nordliga miljöer. På 1950-talet del-
tog han i undersökningarna av boplatsvallar i Varan-
ger med Povl Simonsen (Simonsen 1961:13).

För östra Norrbottens del såg Moberg 
(1955:96) efter att ha gjort spridningsbilder att de 
nordbottniska redskapen i grönsten främst påträf-
fades i de nedre delarna av Torne-, Kalix- och Råneå 
älvdalar dock inte i de nedersta delarna av älvdalar-
na. Längre söderut var nordbottniska redskap fåta-
liga. Den vulkaniska grönstenen (tuffi t) som redska-
pen tillverkats av fi nns i fast berg i Pajala och Kalix 
sn:ar samt i ett bälte från Österbotten som sträcker 
sig i sydöstlig riktning fram mot Ladoga (Moberg 
1955:22).

Under 1980-talet registrerades de första bo-
stadslämningarna i de inre delarna av övre Norr-
land och då under begreppet boplatsvall (Liedgren 
1997:156). 1983 upptäcktes de under en tid rikskän-
da boplatsvallarna i Voullerim, vilka visade sig vara 
nedgrävda bostäder från senmesolitisk/tidigneo-
litisk tid (Loeffl er och Westfal 1985:427, Loeffl er 
1998:71, 1999). 

I och med Riksantikvarieämbetets invente-
ringar och undersökningar från 1984 och fram till 

början av 90-talet, kom kännedomen om fornläm-
ningarnas antal och utseende i Norrbottens kustland 
att förbättrats avsevärt. Efter tre år av fornminnes-
inventering i området var ca 150 boplatsvallar kända 
varav ca 100 av dem låg inom Haparanda kommun 
(Klang 1987:34 och 42).

2.2. Förslag till kustsamhällenas 
sociala organisation under sten-
åldern i övre Norrland

Boplatsvallarna har hittills oftast tolkats in i den bo-
sättningsmodell som föreslogs av Broadbent (1979), 
vilket innebär en sedentär eller semisedentär bo-
sättningsmodell för befolkningen boende längs den 
dåtida kusten med basläger och säsongsboplatser 
(ex Halen 1994). En tolkning som både tidigare fö-
reslagits och som också senare anammats av fl era 
forskare rörande kustbefolkningen under brons-
ålder och förromersk järnålder (Baudou 1968:128 
och 1977:129, Forsberg 1985). Någon analys av 
kustbosättningarna och bosättningsmönstret för 
Norrbottenskusten har ännu inte utförts. Det har 
också visat sig att tolkningar med semisedentära 
bosättningsmodeller varit mycket vanliga i Sverige. 
Redan på 1980-talet konstaterades att resultaten från 
undersökningarna från den äldre stenåldern i Skåne, 
östra Sverige och Norrland mellan åren 1976-80 var 
förvånansvärt likartade. Man fokuserade i hög grad 
på ett bosättningsmönster med basläger och jaktsta-
tioner. Frågan ställdes redan då om detta berodde på 
verkliga förhållanden, eller om forskningens resultat 
var ett offer för en attraktiv tidsbunden och genera-
liserande terminologi (Carlsson 1998:19).

Forsberg (1992:58 och 60) har, utifrån den 
semisedentära bosättningsmodellen av bosättnings-
mönster och olika modeller av samhällsorganisa-
tion, föreslagit att de neolitiska samhällena ute vid 
kusten i Mellannorrland och övre Norrland4 uppfyl-
ler några av de kriterier som kan anses som karaktä-
ristiska för komplexa jakt och fångstsamhällen; rika 
marina resurser och begränsad rörlighet på grund 
av sociala hinder eller naturmiljö. Halén (1995:230) 
stödjer den tanken men menar att ett komplext jakt 
och fångstsamhälle kan ha funnits tidigare än neo-

4 Övre Norrland förefaller i den här artikeln av Forsberg (1992) att sluta vid norra Västerbottens kustområden, inga 
exempel hämtas från kustområdena i Norrbotten till artikeln. exempel hämtas från kustområdena i Norrbotten till artikeln. 
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litikum vid Norrlandskusten. Halen menar att forn-
lämningsbilden i Norrland efter inventeringarna på 
1980- och 90-talen (men även den nya i Sydskan-
dinavien) kan bana vägen för en helt ny bild av de 
mesolitiska samhällena, från mobila storviltsjägare 
till mer sedentära och komplexa samhällen baserade 
på fi ske (Halén 1995:230).

Enligt Forsberg (1992:60) saknades praktiska 
behov för kustbefolkningen att röra sig längre in i 
landet och avsaknaden av boplatser i områdena mel-
lan kust och inland i norra Sverige tyder på att kon-
takterna mellan kust- och inlandsbefolkningen varit 

liten (Forsberg 1992:60 se fi g 2.5.). Den 
här bilden förstärks, enligt Forsberg 
(1992:61), under senneolitikum ca 2500 
fvt. ute vid kusten då en process inleds 
med sydskandinaviska föremålsformer, 
fl intdepåer och sydskandinaviskt präg-
lade boplatser med inslag av odling an-
läggs längs Västerbottenskusten som 
en följd av den norsk-svenska stridsyx-
ekulturens eller möjligen den gropkera-
miska kulturens expansion norrut (se 
även Broadbent 1982:70-71, Knutsson 
1988, Baudou 1992:73-74). Därefter 
följer en period med indikationer i pol-
lendiagrammen som tyder på betesdrift 
ute vid kusten i Västerbotten. I inlan-
det ändras också bosättningsmönstret 
från små stabila territorier till större 
enheter som följer vattendragen och 
fl yttar mellan skogslandet och förfjälls-
området. Ekonomin i inlandet bygger i 
högre grad på renjakt men älgjakt och 
fi ske är fortfarande viktigt (Forsberg 
1992:61). Forsberg (1992:65-67) sam-
manfattar utvecklingen vid kusten och 
i inlandet från neolitikum och framåt 
som att:

”Under neolitikum fi nns i inlandet små 
immobila jägargrupper som främst lever 
av älgjakt. Vid kusten förekommer rela-
tivt fastboende, komplexa jägarsamhällen 
som främst lever av säljakt. Under brons-
åldern rör sig större, rörliga jägargrupper 
i inlandet. Dessa grupper har en ekonomi 
och livsform som baserar sig på ren- och 
älgjakt. Vid kusten fi nns då mindre semi-
sedentära eller sedentära stamsamhällen 

som livnär sig på odling, säljakt och boskapsskötsel” 
(Forsberg 1992:65-67).

Forsberg (1992:65) anser att man kan anta 
att en typ av stamsamhällen fanns ute vid kusten i 
Norrland under tidig metalltid som präglades av an-
dra värderingar och ett annat symbolspråk än inlan-
dets mobila jägare. 

Halén (1994, 1995) är inne på en likartad be-
skrivning som Forsberg (ovan) att utvecklingen av 
den sociala organisationen är likartad i Norrbottens 
kustland, dock utan att uttala sig om eventuella skill-

Fig. 2.5. Bild över inlandets och kustens bosättningar under neolitikum och tidig 
metalltid efter Forsberg (1992:66). Figuren ger en bild två olikartade system med 
olika näringsinrikning och med låg grad av interaktion mellan befolkningen ute vid 
kusten och den i inlandet.
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nader mellan kust och inland. Halén (1995:236-237) 
menar att förändringar i livsstilen till en mer seden-
tär sådan under tidigneolitikum skapade förändring-
ar i den sociala strukturen i samhället. Det här kan, 
enligt Halén (1995:237), ha varit den enskilt största 
orsaken för att uppmuntra behovet av exotiska varor 
som exempelvis koppar och fl inta m m. som påträf-
fats på Lillberget. Bennerhag & Färjare (2001:65) 
stöder Haléns (1994 och 1995) hypotes om att den 
sociala strukturen på Lillberget haft hierarkiska drag 
utifrån fynden från en grav som påträffades i en av 
boplatsvallarna i samband med senare undersök-
ningar som gjordes av platsen på 1990-talet. Graven 
och dess innehåll anses bättre stämma överens med 
hur hierarkiska grupper hanterar sina döda än med 
egalitära gruppers begravningsritualer (Bennerhag 
& Färjare 2001:65).

Halén (1994, 1995:236) menar vidare att ned-
gången ca 2300-2000 fvt. i förekomsten av strand-
bundna boplatser som syns vid 45 meterskurvan 
över havet i Norrbotten, enligt honom, hör samman 
med en övergång till en agrar ekonomi i kustområ-
det och/eller boskapsskötsel/tamrenskötsel (se fi g. 
2.6.). För Norrbottenskustens del så fi nns ännu inga 
pollenanalyser eller arkeologiska undersökningar 
som kan bekräfta detta antagande. Någon form av 
odling i området mellan Lule- och Torne älvdalar 
har hittills inte kunnat spåras i pollenkurvorna före 
tidig medeltid (Segerström 1996:72).

2.3. Kronologi och stenteknologi 
i övre Norrland

De kronologiska och typologiska frågorna har 
ansetts svårutredda för Norrland (se kap 1.2.). Orsa-
kerna till detta ligger i, menar Baudou (1977:26), att 
de fl esta undersökningarna kommer från så kallade 
öppna boplatser som saknar stratigrafi . Lämning-
arna från olika tidsperioder har på så sätt blandats 
med varandra. Detta gäller särskilt inlandsboplatser 
med gynnsamma lägen för jakt och fi ske (Baudou 
1977:27). Trots det har Baudou (1977:29, 1978:10) 
med hjälp av ett fåtal kust och inlandsboplatser med 
och utan stratigrafi  utvecklat en kalibrerad typologi 
(fi g. 2.7.). En liknande kronologi gjorde Christians-
son (1980) för den materiella kulturen mellan om-
rådena mellan Piteälven och Vindelälven. Andra 
varianter på typologi och kronologi har producerats 
av ex Spång (1997:233) och Broadbent (1982:182-
183). Spång (1997:233) upprättade även en generell 
bild över olika fornlämningstyper och artefakter 
sedd över tid i Åsele lappmark i syfte att jämföra 
dem rumsligt. Broadbent (1982:182-183) gjorde en 
kronologisk sammanfattning över samhällsutveck-
lingen i norra Västerbotten liksom över råmaterial-
användning till stenredskap vid kusten (Broadbent 
1978:27).

På 90-talet problematiserade Knutsson 
(1993) äldre mesolitiska dateringar av mikrospån 
och handtagskärnor i Norrland och reviderade da-
teringarna av dem framåt i tid till ett något senare 
skede av mesolitikum. Forsberg (1996b:248) menar 
att den äldsta säkra föremålsformen i det norrländ-

Fig. 2.6. Bild över antalet kända R- markerade lokaler i Norrbottens kustområde. Notera fallet av kända lokaler på nivåerna på nivåer 
under 45 m ö h. (Halén 1995:236).
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ska materialet utgörs av borrar. Gemensamt för de 
fl esta kronologiska och typologiska arbeten är att 
perioderna successivt har reviderats bakåt och bli-
vit äldre. En revidering bakåt för när hällbilderna 
börjar producerades i Norrland kommer troligen 
också (muntliga uppgifter Lindgren). Tillkomsten 
för olika föremål och aktiviteter har i huvudsak visat 
sig vara äldre än man tidigare antagit och ibland har 
också bruk av vissa föremål sträckt sig längre fram 
i tid än man tidigare trott. Den relativa kronologin 
mellan artefakterna har dock inte ändrats (möjligen 
kommer det att ske för mesolitikum), däremot har 
”nytt” tidigare okänt material tillkommit. Lidgren & 
Hedman (2005:9) har föreslagit att man även borde 
försöka erhålla en kronologi utifrån de föremål som 
framkom i samband med inventeringen på de strand-
bundna boplatserna längs Norrbottenskusten. 

Skandfer (2003:204) menar att den kronolo-
giska homogenitet som eftersträvats över stora om-
råden troligen ofta är skenbar. Kronologi och pe-
riodindelningar förefaller också enligt min mening 
att till viss del vara konstruerad för att passa gamla 

periodindelningarna i södra Sverige och Sydskandi-
navien. I dagsläget fi nns regionala skillnader inom 
Norrland för när vissa saker uppträder exempelvis 
keramikens- och jordbrukets introduktion. Even-
tuellt fi nns också regionala skillnader när vissa sa-
ker försvinner ex stenteknologi och användande av 
stenredskap. På en punkt har jag av ovan nämnda 
orsaker valt att frångå tidigare periodindelningar för 
övre Norrland. Perioden efter senneolitikum kom-
mer i arbetet att benämnas tidig metalltid eftersom 
både kust och inlandsområdena i Norrbotten samt 
de inre delarna av Bottenviken på fi nsk sida till stor 
del saknar de karaktäristiska bronsåldersgravarna 
som fi nns längs utmed den övriga kusten. Avsteget 
görs för att markera att inom detta område har vi att 
förhålla oss till andra fynd. Kanske också en annan 
ekonomi och samhällsorganisation än vad som är 
karaktäristiskt för de områden som ingår i kontexter 
med bronsåldersgravar söder om Norrbotten. Ter-
men tidig metalltid är även den term som brukas för 
de nordliga områdena på rysk, fi nsk och norsk sida 
och beteckningen kan ses som en markering av vissa 

Fig. 2.7. Kronologiskt schema över material, teknik och föremål från neolitikum fram till vår tideräknings början i Melllannorrland 
(Baudou 1978:16). 
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samband, se även Baudou (1992:53) rörande detta.
Ett tillskott av kulturellt material, till övervä-

gande del i form av keramik och pilspetsar, fram-
kom i huvudsak under 90- talet och senare, i främst 
Norrbottens-Ångermanlands- och Gävleborgs 
kustområden. Materialen har i skrivandets stund inte 
placerats in i några nya kronologiska översiktssche-
man. Föremål och förekomst tyder dock på att det 
inom det geografi ska området som benämns Norr-
land fi nns skillnader i förekomster av olika typer 
av artefakter mellan olika områden som är belägna 
inom samma kronologiska horisont. Det kan därför 
vara på sin plats att här redogöra lite för hur materi-
alsammansättningen och fornlämningsbilden i skri-
vandets stund ser ut längs Norrbottens kustland vid 
olika tidpunkter:

1. Tidigmesolitikum 8000-7000 fvt. 
Den första tiden utgörs av en etableringsfas efter 
isavsmältningen (1000 år kanske är i längsta laget 
för en etablering), området befolkas men inga un-
dersökta kustlokaler från den här tidpunkten fi nns 
ännu. I inlandet har det gjorts några undersökningar 
som har dateringar inom den här tidshorisonten 
(se Bergman och Olofsson 2001, Olofsson 2003, 
Östlund 2004). Föremålsinventariet är känt från ett 
par lokaler och utgörs i huvudsak av skrapor, kni-
var och avslag (se fi g 2.8.). Råmaterialet utgörs av 
kvarts, kvartsit, vulkanit samt av skiffer (Bergman 
och Olofsson 2001:16, Olofsson 2003, Östlund 
2004:3).

 De första kolonisatörerna till kustområdena 
kan ha kommit till öarna i ytterkustområdena efter-
som de förefaller bli isfria först vid kusten (se kap 
1.6.), en första kolonisation till området skulle då ha 
skett från söder eller kanske sydost. 

2. Mesolitikum 7000-5500 fvt. 
Perioden är troligen en expansionsfas för bosätt-
ningarna i området på så vis att de ökar i antal. 14C-
dateringar från boplatser är ännu endast kända från 
Norrlands inland (Liedgren 1998:155). Vid kust-
områdena fi nns hittills inga undersökta lokaler men 
ett stort antal har identifi eras utifrån inventeringens 
resultat som kan tillhöra den här tidsperioden från 
kusten (Liedgren 1995a:117, Liedgren & Hedman 
2005:31 se även kap 4.1). En hel del av råmateria-
let för stenredskapen verkar vara tillverkade i kvarts 
och tuffi t utifrån vad som omnämns i inventerings-
beskrivningarna.

3. Senmesolitikum 5500-4200 fvt. 
Från denna tidpunkt fi nns ett fåtal arkeologiska 
undersökningar av kustbundna lokaler. Undersök-
ningar har gjorts av boplatsvallar, kokgropar, andra 
gropanläggningar och rödockragravar. Totalt är ett 
20-tal rödockragravar kända mellan Piteå och Kalix 
älvdalar, i form av små stensättningar med rödockra 
i och kring graven, samtliga påträffade på 75 m ö h. 
eller högre i terrängen (Liedgren muntligen). Fynd 
från undersökningarna utgörs av ben- och hornfö-
remål, benpärlor, skrapor, kärnor/avslag av kvarts, 
bränd lera, nordbottniska redskap, koniska spånkär-
nor, mikrospån, pilspetsar, brynen, rödockra, håleg-
gade- och rakeggade mejslar. Den teknik man använt 
sig av för att sönderdela och forma stenmaterialet ut-
görs av spånteknik, tryckretuschering/fl athuggning, 
slipning samt bipolär- och plattformsbearbetning. 
Råmaterialet utgörs av kvarts, kvartsit, bergskristall, 
täta grå, svarta och gröna bergarter samt fl inta. På 
en del lokaler dominerar kvarts kraftigt som råmate-
rial, ex på RAÄ nr 184 Överluleå sn. Brända ben har 
påträffats av vikaresäl, olika fi skarter, älg, bäver, hare 
samt olika fågelarter. Boplatsområdena kan variera 
från 0,2 ha till 1,3 ha, även större boplatsområden 
på upp till 1,7 ha fi nns angivna (Halén 1995:229). 
Fortfarande märks en snabb landhöjning i kustom-

Fig. 2.8. Fynd från en av våra äldre stenålderslokaler Dumpkjau-
ratj i Arjeplogs sn. nr 1 skrapa i bergart, nr 2. skrapa i kvarts, nr 
3 retuscherat avslag, nr 4 del av skifferspets (Olofsson 2003:83).
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rådet om ca 2,7 m på 100 år. Sammanställningen 
ovan för den här perioden grundar sig främst på un-
dersökningar som utförts och publicerats av Halén 
(1994,1995) och Liedgren (1996b och 1997).

4. Tidig- och mellanneolitikum 4200-2500 fvt.
Den här periodindelningen kan komma att för-
skjutas bakåt ytterligare ca 500 år om keramikens 
introduktion blir avgörande för periodindelningens 
namn. Det är tveksamt om revidering bakåt för när-
varande är lämpligt eftersom materialet i huvudsak 
verkar avspegla förhållandena vid kusten utanför en 
älvdal (se även Skandfers diskussion av detta röran-
de Finnmark 2003:253-254). Fler fynd av äldre kam-
keramik och stenföremål tillverkade i fl athuggnings-
teknik kan vara att vänta på nya lokaler i Kalix älvdal 
från den här perioden. En revidering bakåt i tid av 
kronologin har genomförts eller påbörjats i både 
Finnmark och Nordfi nland på grund av allt äldre 
14C-dateringar av keramikfynd (Skandfer 2003:214-
215). 

Från neolitikum har större boplatser påträf-
fats jämfört med både tidigare och senare perioder. 
Likaså är större boplatsvallar påträffade än tidigare 
och efterföljande perioder (med undantag för Fat-
tenborgsområdet RAÄ 341 Töre sn m fl ). Samtidigt 
bromsas landhöjningen upp något under denna 
period så att människorna teoretiskt sett kan vistas 
längre på samma plats utan att förlora kontakten 
med havet. Landhöjningen vid den här tidpunkten 
anses ligga kring ca 1,7 meter på 100 år (Saarnisto 
1991:29). Från den här tidsperioden fi nns också be-
tydligt fl er arkeologiskt undersökta lokaler. Resulta-
ten kan hittills tyda på vissa regionala skillnader ute 
vid kusten både vad gäller typ av fornlämningar och 
förekomster av föremål. 
Från exempelvis Kalixälvens dalgång fi nns tre bo-
platser med kamkeramik något som ännu saknas i 
och utanför de övriga älvdalarna i Norrbotten. Uti-
från keramiktypologi och höjden över havet tillhör 
de tre kamkeramiska boplatserna olika tidsperioder. 
Den äldsta är belägen på Storbräntberget och date-
ras till ca 4500 fvt. Den 2:a och delvis undersökta 
Lillberget dateras till 4000-3500 f. vt. och den tredje 
är från Rudjärv och dateras till ca 3700-3200 fvt., 
(Halén 1994:151, Färjare/Wikström 1997:3). På den 
undersökta Lillbergetboplatsen fi nns förutom rikligt 
med kamkeramik även ett relativt stort material av 
bärnstenssmycken och pilspetsar i fl inta. (se fi g. 2.9. 
och 2.10.). 

Fig. 2.9. Exempel på pilspetsar från Lillbergetundersökningarna, 
RAÄ nr 451 Överkalix sn. Foto: Daryous Tahmasebi, Norrbot-
tens museum.

Fig. 2.10. Exempel på keramik från Lillbergetundersökningarna, 
RAÄ nr 451 Överkalix sn. Foto: Staffan Nygren, Norrbottens 
museum.
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Vid undersökningarna framkom även en rö-
dockragrav utan synlig markering ovan mark. Tek-
nologiskt är platsen speciell jämfört med andra sam-
tida genom förekomsten av bifacialt slagna spetsar 
samt förekomsten av kallhamrad koppar. Bipolär 
bearbetning av kvarts och bearbetning med platt-
formsteknik, vanliga former av bearbetning av sten, 
förekommer även. Fyndmaterialet utgörs av rester 
av keramikkärl, mandelformiga pilspetsar, skrapor, 
avslag, slipade mejslar och enstaka benföremål. Rå-
materialet utgörs av kvarts, kvartsit, bergskristall, 
gröna bergarter samt fl inta från i huvudsak ryskt 
område. Brända ben har påträffats från ett stort antal 
djurarter som ex vikaresäl, grönlandssäl, gädda, sik, 
braxen, havsörn, gås, bäver älg och eventuellt också 
ren. Sammanställningen ovan för den här perioden 
grundar sig främst på undersökningar som publice-
rats av Halén (1994), Färjare & Wikström (1997).

I Torneälvens dalgång fi nns under samma 

tid stora lokaler med ibland ett 20-tal boplatsvallar 
med boplatsindikationer över ytor på upp till 2-3 
ha i form av synliga lämningar. Stenmaterialet här 
består i huvudsak av lokalt bearbetad kvarts i bipo-
lär- och plattformsteknik. Enstaka slipade föremål 
förekommer i skiffer och grönsten. Fyndmaterialet 
utgörs av skrapor, avslag, en bit asbestmagrad s.k. 
pöljekeramik (se fi g. 2.11), slipade mejslar, nordbott-
niska redskap och enstaka pilspetsar. Brända ben har 
påträffats av djurarter som ex vikaresäl, grönlands-
säl, gädda, sik, abborre, hare, svan/gås, bäver, älg 
eller ren. De marina djurarterna dominerar i benma-
terialet. Sammanställningen ovan för Torneälvens 
mynningsområde grundar sig främst på arbeten av 
Norberg (1997, 2001, 2003).

5. Senneolitikum 2500-1800 fvt. 
Från senneolitikum påträffas fortfarande stora loka-
ler. Deras antal är mindre än från föregående period. 
Från den här tiden har de största bevarade synliga 
strukturerna efter boplatsvallar påträffats. Parallellt 
med dessa fi nns även mindre boplatsvallar. Land-
höjningen anses vara likartad som under föregående 
period. Hittills fi nns ett fåtal delvis undersökta loka-
ler från Norrbottens kustområde från den här pe-
rioden. Stenmaterialet består till stor del av skrapor, 
brynen, knivar och avslag. Dominerande råmaterial 
är fortfarande kvarts, men en hel del färdiga redskap 
tillverkade i skiffer och andra material kommer ut 
till kustområdet från råmaterialkällor i inlandet (se 
fi g 2.12.). 

Vid ca 2300-2000 fvt. märks en förhöjning av 
mängden sydskandinavisk fl inta i boplatsmaterialet. 
Från perioden fi nns också två kända gravfält i områ-
det. Det ena ligger i Fattenborg, Töre sn och består 
av ett 20-tal gravar på ca 45-50 m.ö.h. Det andra 
gravfältet ligger på Ojaberget, Karl-Gustav sn, på 
mellan 55 till 60 m.ö.h. och har 10 gravar. Vid den 
här tiden var Ojaberget en ö ett stycke väster om 
den mellanneolitiska boplatsen Saivaara, RAÄ nr 
249 Karl-Gustav sn (se fi g. 4.57.). Berget förblev en 
ö ännu fram till 45-metersnivån. Dateringen av grav-
fälten är oklar och gravarna kan vara något yngre än 
vad som antas här. Gravarnas utseende på Ojaberget 
liknar till viss del de som fi nns i Fattenborg. I övrigt 
fi nns spridda stensättningar liksom tidigare.

Brända ben på boplatserna har påträffats från 
ett stort antal djurarter ex vikaresäl, grönlandssäl, 
gädda, sik, abborre, lax, skrubbskädda, lake, horn-
simpa, skogshare, mård, ekorre, svan/gås, andfåg-

Fig 2.11. Pöljäkeramik påträffad vid undersökningarna av Sai-
vaara, RAÄ nr 249 Karl-Gustav sn. Foto: Författaren

Fig 2.12. Slipad pilspets med urnupen bas i röd skiffer av s k 
Sunderøytyp. Foto: Staffan Nygren, Norrbottens museum.
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lar, vadarfåglar bäver, älg eller ren. Enstaka fynd av 
ben från tamhund, varg och möjligen även grävling 
har också gjorts. De marina djurarterna dominerar i 
benmaterialet. Sammanställningen ovan för den här 
perioden grundar sig främst på undersökningar som 
publicerats av Liedgren (1995:121), Klang (1994:193, 
1997, 2000), Bennerhag & Norberg (2001), Norberg 
(2003).

6. Tidig metalltid 1800- 500 fvt. 
Perioden kännetecknas till viss del av en nedgång i 
antalet kända lokaler (se fi g. 2.6.). Om minskning-
en i antalet boplatser avspeglar en faktisk verklig-
het, omorganisation av samhället eller något annat 
är oklart. Få lokaler är arkeologiskt undersökta.De 
kända täcker ofta relativt stora ytor om ett par ha, 
men betydligt mindre förekommer också. Mot pe-
riodens slut ökar antalet kokgropar i området som 
påträffas i stora fält med upp till 50 kokgropar på 
varje. Vanligtvis är dock antalet anläggningar lägre 
på varje plats. En organiskt magrad porös keramik 
har påträffas på en av lokalerna RAÄ nr 601 Neder-
luleå sn (Bennerhag & Norberg 2001:126-127 se fi g. 
2.13.), liknande keramik som också påträffats i Sävar 
(Västerbotten), vid Nämforsen och på lokalen vid 
Råinget (Ångermanland). 

Dateringarna av keramiken stämmer väl 
överens med varandra mellan platserna (se Sandén 
1996:29, Forsberg 2001:141). 

Stenteknologin ändras generellt över hela 
området till att innefatta bifacialt slagna pilspetsar 
med tvär bas i främst kvarts o kvartsit. De slipade 
skifferspetsarna förefaller gå ur bruk i området, kan-

ske kring 2000 fvt. På fl era platser förefaller man 
att använda en sämre lokal kvarts som råmaterial än 
tidigare vid redskapsproduktionen för ex skrapor 
och skärande eggar. Asbestkeramik förekommer 
på enstaka lokaler. Det förefaller som att råmaterial 
och teknologi blir mer enhetligt över stora delar av 
Norrland. Skillnader i material mellan kust och in-
land suddas till viss del ut i Norrbotten sånär som 
på att gravar i form av stensättningar vanligen inte 
påträffas i inlandet medan de förekommer ute vid 
kusten.

Ett litet gravfält med brandgravar utanför 
Hemmingsmark har undersökts, vidare fi nns en 
hel del stensättningar och ett mindre antal rösen är 
kända. Sammanställningen ovan för den här perio-
den grundar sig främst på undersökningar som pu-
blicerats av Lundin (1992), Wallerström (1985 och 
1987), Halén (1995:229 fi g 8), Bennerhag & Nor-
berg (2001).

7. Yngre metalltid 500 fvt. – 500 evt.
Få kända boplatser, de yngsta av mig kända läm-
ningarna med boplatsvallar fi nns från den här perio-
den, inga är i skrivandets stund arkeologiskt under-
sökta. Få arkeologiskt undersökta lokaler fi nns från 
perioden i Norrbottens kustland. Kokgropar utgör 
fortfarande en vanlig fornlämningskategori i områ-
det. Stenmaterialet är likartat som under föregående 
period, men verkar successivt försvinna. Asbestke-
ramik förekommer på enstaka lokaler. Ett mindre 
antal rösen och stensättningar är också kända. Sam-
manställningen ovan för den här perioden grundar 
sig främst på undersökningar som publicerats av 

Fig. 2.13. Organiskt magrad keramik från Näverberget, RAÄ nr 601 Nederluleå 
sn. Foto: Staffan Nygren, Norrbottens museum.

Fig. 2.14. Basparti till en pilspets med tvär bas 
från Näverberget, RAÄ nr 601 Nederluleå sn. 
Foto: Staffan Nygren, Norrbottens museum.
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Lundin (1992), Wallerström (1985 och 1987), Ben-
nerhag & Norberg (2001).

8. Yngre järnålder 500 e. Kr. – 1000 e. Kr.
 Under den här perioden är också (se ovan) lite känt 
rörande boplatser och materiell kultur. En viss bo-
skapsskötsel kan förekomma i området och jordbru-
ket är säkert känt, men verkar inte utövas då varken 
spår efter jordbruk eller betesdrift är synliga i pollen-
diagrammen från Norrbotten. De stora (2,5-5x1-1,5 
m) rektangulära kokgroparna i skogsmarkerna, även 
benämnda jordugnar, hör i huvudsak till yngre järn-
ålder. Ute i de yttre kustområdena har det påträffats 
ca 300 tomtningar efter det som antas vara säljägare, 
någon övrig järnåldersbebyggelse har ännu inte lo-
kaliserats. Tomtningarnas datering sträcker sig från 
ca 500-talet till 1600-talet. Från Nederluleå fi nns ett 
medeltida gårdsläge i Björsbyn som undersökts ar-
keologiskt i början på 1900-talet. 

Två gravhögar är påträffade i Norrbotten va-
rav den ena, Sangisgraven i Nederkalix sn, är arkeo-
logiskt undersökt och daterad till yngre järnålder. 
Ytterligare en skadad grav från vikingatid är påträf-
fad i Överluleå sn. I övrigt fi nns ett antal rösen och 
stensättningar på låga nivåer som kan tillhöra olika 
delar av järnåldern. Den agrara bebyggelsens upp-
komst i Torne- Piteå- och Lule älvars mynningsom-
råde antas för närvarande ha uppkommit vid skilda 
tidpunkter och i liten skala tidigast under 1000-talet 
och senast under 1200-talet. Jakt, fi ske, samlande 
och renskötsel i liten skala har varit viktiga näringar 
långt fram i tiden. Sammanställningen ovan för den 
här perioden grundar sig främst på undersökningar 
som publicerats i Arkeologi i Norrbotten (1998), 
Bennerhag och Norberg (2001), Klang (1995), Se-
gerström (1995, 1996) samt Wallerström (1995).
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3. Arkeologiska vägar till 
förståelse av samhällen

De problem som formuleras innan man påbörjar ett 
arbete grundar sig på den erfarenhet och kunskap 
man redan har om de problem som ska undersökas. 
Det innebär att en hel del av de arkeologiska teo-
rier som vi arbetar efter kommer från data som man 
redan mött vid undersökningar, inventeringar samt 
från uppgifter man läst sig till eller fått genom kom-
munikation med andra människor. Data och teori är 
grundade i en förförståelse inför materialet. Ibland 
passar data och teori ihop och ibland inte. Då de inte 
passar ändrar vi (förhoppningsvis) våra teorier så att 
de passar bättre med våra data (Hodder 1998:213). 
Enligt Hodder (1998:214) är ingen tolkning möjlig 
innan den redan börjat. Vi angriper materialet uti-
från vår förförståelse och de erfarenheter vi bär med 
oss, samtidigt som vi lär oss nya saker om materialet 
under tiden vi jobbar med det. 

Kapitel 3 grundar sig således till en del på 
arkeologiska data som utgår från min förförstå-
else. Lokalerna med boplatsvallar fördelar sig olika 
inom olika nivåer över havet för att till slut upphöra. 
Landhöjningen ger en äldsta möjlig bakre datering 
av olika lokaler. Arkeologiska undersökningar som 
berör olika tidpunkter möjliggör en diskussion kring 
samhällsförändring i ett långtidsperspektiv för kust-
landet under stenålder och in i tidig metalltid. I min 
förförståelse ingår också vetskapen om att kustom-
rådena utanför de olika älvdalarna inte uppvisar ett 
homogent material. De skiljer sig i vissa fall åt både 
teknologiskt och föremålsmässigt. Skillnaderna mel-
lan älvdalarna ger anledning till att diskutera vad de 
kan bero på, exempelvis forskningsluckor eller om 
det kan fi nnas kopplingar mellan materiell kultur 
och identitet/etnicitet.

3.1 Arkeologins återverkan 
i samhället och samhällets 
återverkan i arkeologin

Arkeologi är förutom en vetenskap en del av en po-
litisk realitet i dagens samhälle och i ett historiskt 
perspektiv. Det är därför viktigt att utövare av ämnet 
tillägnar sig en medvetenhet om att resultat och slut-
satser kan få konsekvenser i dagens samhälle eller i 
ett framtida. Baudou (1986:4) menar att arkeologi 

är en vetenskap med ovanligt stark samhällsanknyt-
ning. Ofta speglar både målsättning och publikatio-
ner politiska och sociala rörelser och värderingar i 
arkeologins samtid (Baudou 1986:4). Exemplen på 
detta är många. Under den s.k. kulturarkeologin/
kulturhistoriska arkeologin (1890-1960) utsågs några 
”kulturer” som uppfi nnare medan andra var passiva 
mottagare. Kulturpåverkan ansågs gå i en riktning 
och det var otänkbart att olika områden kunde göra 
samma typer av teknologiska innovationer oberoen-
de av varandra. En del folk och områden var enligt 
den här teorin beroende av påverkan utifrån för att 
förändras. Den här arkeologiska tankegången kom 
att ligga i linje med den i samtiden verkande euro-
peiska imperialismen. Det ansågs som logiskt och 
moraliskt riktigt att sprida värderingar och utveck-
ling till andra områden eftersom de själva inte hade 
förutsättningar att skapa detta (Olsen 1997:38-39). 

Andra framställningar som fått konsekvenser 
in i nutid är sådana som gjort jakt och fångstfolk till 
profi tmaximerare av sin miljö, vilket bidrar till att 
förmedla en rak evolutionär linje från dåtid till nutid, 
se ex Nihlgård & Rundgrens (1978:19-21) framställ-
ning av den förhistoriska utvecklingen. Andra gene-
raliseringar som fi nns i omlopp är påståenden och 
argument som försöker visa att egalitära samhällen 
existerar och har existerat främst som en ekonomisk 
rationell verksamhet (Zvelebil 1981:5, 152-153). 
Enligt detta synsätt delar man med sig inom grup-
pen för att överleva i en osäker ekonomisk situation 
s.k. riskminimering, men systemet överges när det 
fi nns möjligheter till produktionsöverskott eller när 
matproduktionen blir en ren familjeangelägenhet 
(Hayden 1995:25-26). Enligt det här synsättet fi nns 
det inga egalitära samhällen verksamma i resursrika 
miljöer. Egalitära samhällen existerar som en ekono-
misk rationalitet som kräver sådana (svåra) förhål-
landen. En slutsats kan bli att människor i egalitära 
jakt- och fångstsamhällen egentligen inte vill leva så 
utan tvingas till det på grund av rådande yttre om-
ständigheter. Synsätt förskjuter egalitära samhällen 
geografi skt till perifera lägen med resursknappa mil-
jöer och fråntar dem ideologi och förmåga till sam-
hällsbyggande. 

En slutsats av ovanstående kan bli att grun-
den i mänsklighetens utveckling drivs av makt, status 
och infl ytande över andra människor. Den här typen 
av resonemang kan överföras till dagens samhälle 
och ses som en legitimering en marknadsekonomisk 
ideologi vilket dominerar vårat samhälle. Resone-
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manget användas för att legitimera skillnader som 
fi nns idag i tillgång på resurser inom samhällen. På 
så sätt överförs (medvetet och omedvetet) västvärl-
dens rådande idéer och tankar som norm för forn-
tida människor och miljöer som om de vore evigva-
rande och naturliga (Olsen 1997:67-68 och 230). 

3.2 Samhällsorganisation och 
samhällsförändring

Vid studier av samhällsorganisation och tänkbara 
orsaker bakom samhällsförändring är det lätt att ore-
fl ekterat utgå ifrån dagens historiska situation. Det-
samma kan ske vid bruket av analogier från sentida 
jakt- och fångstsamhällen, trots att man är beroende 
av dem för att kunna bilda sig en uppfattning om 
hur förhistoriska jakt- och fångstsamhällen kan ha 
varit organiserade. Det fi nns uppenbara svårigheter 
och problem med att överbrygga avståndet mellan 
vår tankevärld och de tankevärldar som funnits i för-
historien (Baudou 2004:27).

Studerar man sentida samhällen med en ega-
litär ideologi så menar en del forskare (ex Wood-
burn 1982, Nordquist 2001:26-27) att grunden för 
den egalitära ideologin inte är själva jakt- och insam-
lingsekonomin utan den omedelbara återbäringen 
av produktionen till samhällsmedlemmarna. Den 
snabba återbäringen av produktionen minskar ut-
rymmet för uppkomsten av egendoms- och bero-
endeförhållanden, till skillnad från jordbrukarsam-
hällets och vissa sedentära jakt- och insamlingseko-
nomiers fördröjda återbäringsekonomi. Fördröjd 
återbäringsekonomi behöver inte med automatik 
innebära ett hierarkiskt samhälle. Ett sådant samhäl-
le har troligen lättare att bli mer komplext eftersom 
det kan innebära en viss administration av gemen-
samma lager och olika beroendeförhållanden kan 
utvecklas till individer i nyckelpositioner (Nordquist 
2001:27). Enligt Nordquist (2001:49-50) är ett mo-
bilt jägar- och samlarsamhälle strukturellt förenligt 
med en egalitär organisation, men oförenligt med 
en starkt hierarkisk sådan. Den senare kräver, enligt 
Nordquist (2001:50), en sedentär tillvaro med kon-
stant överskottsproduktion. Den hierarkiska organi-
sationen och ideologin är enligt honom strukturellt 
oförenlig med den mobila jägar- och samlarekono-
min. Därför kan den inte heller uppstå förrän den 
sociala och materiella basen har omvandlats till en 
sedentär och överskottsproducerande samhällsform 

(Nordquist 2001:50). Enligt Nordquist (2001:50) re-
sonemang kommer inte hierarkiska pastorala noma-
diserande herdeekonomier direkt från mobila jägare 
och samlarekonomier utan har gått (om)vägen runt 
bofasta samhällen. Alternativt fi nns fl er utvecklings-
möjligheter än den av Nordquist (2001:50) nämnda 
sedentära livsföringen som grund. Ett hierarkiskt 
pastoralt nomadiserande samhälle kan kanske ut-
vecklas direkt från ett jägar- och samlarsamhälle 
exempelvis genom att grunden för de sociala skill-
naderna, egendomsförhållandena, är lika mobil som 
samhället självt. Det samiska samhället som vi kän-
ner till det på svensk sida har inte en känd sedentär 
eller agrar historia bakom sig innan det herdenoma-
diserade samhället kommer i bruk. Troligen gynnas 
förutsättningarna för uppkomsten av pastoral her-
denomadism av möten och utbyten mellan mobila 
grupper och sedentära (jordbrukar-) samhällen (se 
ex Hedman 2003:18). Möten och kontakter mellan 
mobila grupper och sedentära grupper kan kanske 
öka förutsättningarna för att herdenomadiserande 
samhällen skall uppstå ur något av dem. 

Samhällsförändring föds, enligt ett dialektiskt 
synsätt, genom olika motsättningar som fi nns mel-
lan och inom olika delar av samhället. När motsätt-
ningarna blir för stora kommer en förändring. Även 
när samhällen är i någorlunda balans fi nns motsätt-
ningar och systemet har därför hela tiden en egen 
potential till förändring i sig självt. Larsson (1986:10) 
betraktar de olika delarna av samhället som struktu-
rer integrerade med och innanför samhällets sociala 
formation. Man har således inte i huvudsak att ta 
hänsyn till relationen mellan olika delar av systemet 
när man studerar sociala förändringar utan snarare 
vilken relation olika individer och grupper har till 
den sociala reproduktionen. Olika rättigheter och 
skyldigheter mellan olika grupper och individer är 
grunddrivkraften bakom mänskliga handlingar och 
skapar en kontinuerlig förändring i social forma-
tion, enligt Larsson (1986:10). Därmed inte sagt att 
förändringar i samhället huvudsakligen utlöses av 
inre motsättningar. Stora förändringar kan uppstå 
när exempelvis medlemmar i samhällen med olika 
rums- och tidsuppfattningar möts. Möten öppnar 
möjligheter för nya tankesätt som kan bryta ner eller 
i olika grad förändra rådande ideologiskt kitt. 
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3.3 Relation mellan teori och 
data, relation mellan nu och då

Vad man ser i sina data är i hög grad relaterat till te-
ori, forskningstradition, förväntningar och tidigare 
erfarenheter. Det vi försöker förstå är spåren efter 
det tidigare liv som har bevarats i materiell kultur. 
Bakom materialet vi tolkar fi nns det en mänsklig er-
farenhet och förståelse som på ett vis speglas i ma-
terialet. Eftersom vi själva gör liknande erfarenheter 
med att förstå i våra liv och ser hur vår egen förstå-
else av världen manifesteras i våra livsuttryck kan vi 
i olika grad förstå liknande uttryck från andra kultu-
rer och historiska kontexter. Vår egen förståelse av 
världen skapar därför en grund för vår förståelse av 
förhistoria och den får karaktären av en upplevelse 
(Engels 1938:27, Tilley 1991:115, Olsen 1997:106-
107, Hodder 1998:161). 

Det innebär att det blir omöjligt att produ-
cera någon neutral och opolitisk arkeologisk forsk-
ning eftersom vi själva är produkter av det samhälle 
vi lever i och hur vi refl ekterar över det. Johnson 
(2000:168) sammanfattar det på så sätt att han säger 
att inget förfl utet existerar utan bara åsikter om det 
här och nu. Det innebär att de slutsatser och ställ-
ningstaganden vi gör och gjort i vår samtid också 
kommer att synas i vår arkeologiska produktion. 

”The common point of  all these critiques is very 
simple: when an archaeologist claims that their 
position is neutral and apolitical, what are they trying 
to hide?” (Johnson 2000:168).

Det bevarade materialet i den här studien 
består i huvudsak av boplatsvallar, stenföremål och 
avslag eller fragment därav i olika bergarter, brända 
ben, fosfater, pollen- och makrofossilanalyser mm. 
Svårigheterna med att kunna utläsa samhället ur 
dess lämningar har av fl era forskare påtalats, mate-
riell kultur har en dubbel natur och kontexterna kan 
vara svåra att förstå. Tilley (1991:126) tar exempelvis 
avstånd från det han kallar extrema poststrukturalis-
tiska positioner som säger:

…”meaning, especially in relation to material culture, 
is not endlessly free-fl owing. It becomes relatively 
fi xed according to social context and according to 
the purposes to which it is directed. If  meaning were 
not relatively fi xed and stabilized it would no longer 
be meaningful” (Tilley 1991:126).

Jag håller mer med de kritiserade i den här 
frågan. Om betydelsen av den materiella kulturen 
och dess eventuella symboliska budskap inte kan 
förstås av omgivningen blir dess symbolik och me-
ning betydelselös. Den tjänar heller inget syfte som 
budskap till sin samtid eller senare.

Det bevarade materialet kan ha haft både 
praktiska och ideologiska funktioner och dess be-
tydelse för intern och extern kommunikation kan 
i många fall ha varit viktig. Betydelsen av materiell 
kultur är beroende av sammanhang. Ibland avspeglar 
materiell kultur ”verkliga” sociala förhållanden med-
an den vid andra tillfällen kamoufl erar dem (se Ol-
sen 1997:61-67). Hodder (1998:170) menar att den 
dubbla betydelsen hos materiell kultur är infl uerad 
av materiella orsaker som kan ha en allmän giltighet. 
Särskilda historiska betydelser är ofta uppbyggda av 
universella karaktärer av material och vanor. Den 
ekonomiska produktionen anser han tvingar fram 
och kanaliserar sociala och uppfattningsmässiga for-
mer och beteenden (Hodder 1998:170). Föremålen 
i den materiella kulturen tillåter att man betonar det 
universella hos dem och dess generella betydelser 
ger ledtrådar eller nycklar till hur de kan har ingått 
i andra sammanhang. En länk kan då skapas mellan 
dåtid och nutid genom det universella i materialen. 
Hodder (1998:171) sträcker sig så lång att han menar 
att objektiva länkar kan upprättas mellan dåtid och 
nutid.

”Taken in conjunction with the fi rst point made 
above, that some non-arbitrary relations of  the 
material world can be identifi ed, we can now argue 
that observational theories may be grounded in 
universal, objective relations and that observed data 
can confront theories” (Hodder 1998:172-173).

Hodder (1998:203) menar att materiell kul-
tur är mer stabil än man tror, mångsidighet är inte 
så omfattande och att den är relaterad till den värld 
som användaren har erfarenheter av. Kanske bety-
der den materiella kulturen rentav ingenting alls i 
sociala sammanhang (Hodder 1998:204). Bourdieu 
(1999:15) menar att jämförelser mellan olika system 
i sökandet efter direkta motsvarigheter eller särdrag 
riskerar att likställa strukturellt skilda egenskaper, el-
ler att skapa en skillnad mellan strukturellt identiska 
egenskaper. 

Jag menar att det är de aktuella sammanhang-
en som avgör hur materialet diskuteras. Den materi-
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ella kulturens mångtydighet kan tänkas öka i sakrala 
miljöer respektive minska i den vardagliga. Skillna-
den mellan vardagligt och sakralt kan dock variera 
betänkligt beroende på hur det samhället man stude-
rade varit organiserat. I exempelvis samhällen med 
en starkare hierarkisk styrning kan även vardagslivets 
aktiviteter få en striktare ritualiserad form och inne-
börd för att legitimera/förklara den rådande sociala 
ordningen. Vid sakrala verksamheter torde fl er led, 
kanske alla, av det som utförs tillmätas betydelse för 
att verksamheterna ska utfalla på önskat sätt. I det 
dagliga livet kan verksamheterna utföras enligt rutin 
eller på ett så smidigt och enkelt sätt som möjligt. 
Ofta kan rutin och smidigt sätt vara samma sak. 

En viss ritualisering torde lätt kunna uppstå 
vid många praktiska göromål där utfallet kan vara 
osäkert, exempelvis vid jakt eller vid framställande 
av komplicerade produkter. Rutiner skapas inte av 
en slump utan kan ha gammal handfast praktik bak-
om som så småningom grundat vissa tabun och en 
slags ordning. Ett exempel, som kan ha varit med 
och skapat riter och tabun, kan vara kunskapen om 
att rått kött och rå fi sk inte bör sammanblandas om 
det senare skall konsumeras som föda. Vi förkla-
rar idag det med risken för utvecklingen av farliga 
bakterier. Resultatet av en sammanblandning av fi sk 
och kött kan bli matförgiftning oavsett vad man an-
ser att det beror på och den kunskapen är viktig att 
föra vidare. Rutiner är viktigt för den sociala repro-
duktionen och den kan anses som starkast när den 
sanktioneras genom tradition eller heliggörs genom 
tradition (Giddens 1988:219). Rutin är också kraftigt 
kopplat till tradition på så sätt att traditionen under-
stryker kontinuiteten av praktiken under tidens gång 
(Giddens 1988:220). 

När materialet på enskilda boplatser studeras 
uppstår en rad problem och frågor. Är det enbart 
resultatet av generella handlingsmönster i huvudsak 
framträder? Eller syns resultat som kan knytas till 
enstaka handlingar? Tidsdjupet på en boplats liksom 
hur lokalen använts kan också vara svårt att bedöma. 
På de stora kustbundna lokalerna i Norrbotten med 
många anläggningar kan det troligen påträffas spår 
efter både enstaka- och återkommande händelser. 
Upprepade och likartade handlingar som efterläm-
nar generella bilder av deponeringsmönster torde 
uppstå i exempelvis bostäder. Trots det kan olika 
hushåll uppvisa skilda mönster i efterlämnande av 
materiell kultur beroende på i vilken grad traditioner 
och kultur styr ner i den rumsliga organisationen för 

enskilda hushåll. Skillnaderna kan bero på sociala 
och funktionella orsaker, på social (gender-) sam-
mansättning, på att aktiviteterna är knutna till något 
av könen eller på en kombination av några. Det kan 
även fi nnas andra individer/aktörer, ex. hundar, som 
kan lämna ganska omfattande fysiska spår av sin 
verksamhet på boplatser och påverka depositions-
mönster (Janes 1983:23-24, Lepiksaar 1989:26). 

En del forskare betonar att de materiella läm-
ningarna har en aktiv period där de beroende på 
funktion och tillfälle (symbolvärde) används av olika 
individer: kvinnor/män, barn, vuxna och gamla inn-
an de överges. Därefter vidtar olika naturliga pro-
cesser tills eventuellt arkeologer eller andra utsätter 
materialet för kulturell påverkan igen. Det bevarade 
materialet på boplatser som vi tillvaratar är således 
inte bara resultatet av mänskliga handlingar och tan-
kar för ett visst antal år sedan utan också en produkt 
under förändring (Schiffer 1976:11-12, Engelstad 
1991:51).

Det bevarade materialet ger heller inte svar på 
de sociala frågorna kring boplatsernas utseende, för 
det behövs social teori kopplad till frågeställningar-
na. När man som i det här fallet studerar lämningar 
som tolkats som bostäder, förråd eller kultplatser 
och materialet kring dem uppstår ett fl ertal problem. 
Den spridningsbild och de mönster i källmaterialet 
som presenteras i arkeologin visar ofta en statisk 
bild av både material och den sammansättning av 
människor som bebott platsen, medan familjer och 
hushåll i förhistorien självklart också varit dynamis-
ka sociala enheter satt under kontinuerlig förändring 
(Engelstad 1991:50). 

Arkeologins förmåga att betrakta dynamiken 
och att följa förändringar är problematisk inom tids-
ramar som rör enstaka generationer. Det är oftast 
först när man får ett tidsdjup som omfattar bilder 
från fl era boplatser inom en region som föränd-
ringar kommer fram. Enligt Hodder (1998:130) är 
det här som arkeologin har sin styrka genom möj-
ligheten och förmågan att betrakta förlopp av sam-
hällelig och kulturell förändring över lång tid inom 
en region. Sådana studier menar han kan generera 
generell förståelse mellan historiska och kulturella 
sammanhang samt social förändring över tid (Hod-
der 1998:130).

Materiell kultur kan heller inte reduceras en-
bart till den betydelsen den hade för den/de person/
er som producerade den. Materiell kultur ingår i ett 
dialektiskt förhållande mellan sociala strukturer och 
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tankar, dvs. i ett ömsesidigt påverkansförhållande där 
det kan uppstå nya och inte påtänkta eller avsedda 
betydelser och konsekvenser (Olsen 1997:209). Den 
materiella kulturen produceras för vissa avsikter 
men när den väl fi nns i fysisk form kan den återigen 
påverka människors tankar och handlingar (Tilley 
1991:121, Olsen 1997:211). Det kan dock vara svårt 
att ta hänsyn till dem i tillräcklig utsträckning om inte 
sammanhangen är klara. Vi är också beroende av att 
få göra kategoriseringar och generaliseringar i våra 
arbeten för att kunna beskriva förhistorien på ett be-
gripligt sätt (Nordqvist 2001:19). All materiell kul-
tur har inte heller samma meningsbärande betydelse 
och ideologiska fi ltrering. Boplatslämningar speglar 
exempelvis bättre hur människor bott och levt än ex-
empelvis vad studiet av gravar säger om samma sak. 
Det dagliga livet lämnar en rad upprepningar från 
hur man faktiskt levt medan gravar hellre kan åter-
spegla föreställningar om vad som händer efter dö-
den, den dödes behov eller samhällets idealtillstånd. 
För att någorlunda förstå de olika beståndsdelarnas 
roll i samhället måste de relateras till samhället som 
helhet. På detta sätt kan också motsättningar mellan 
ideologiska strategier och social verklighet uppdagas 
(Nordquist 2001:63-64). 

I detta arbete avser jag att föra ett resone-
mang där man kan fi nna ett antal möjliga tolkningar 
till förhållandena bakom föremål och fornlämningar 
som bildar de mönster man fi nner på lokalerna. Re-
sultatet blir förhoppningsvis ett dialektiskt förhål-
lande mellan källmaterial och teori. Den teoretiska 
utgångspunkten för detta arbete utgår således från 
ett närmast materialistiskt perspektiv i marxistiskt 
betydelse (se Engels 1938, 1942), men där ideo-
logins roll och betydelse för utvecklingen inte un-
derskattas. Ekonomin har både en materiell och 
en samhällsmässig sida. Det vill säga produktions-
sättet är en kombination av två strukturer. Där den 
ena sidan utgörs av materiella förutsättningar för 
produktionen som resurser, teknologi, arbetskraft 
samt arbetsorganisation. Den andra sidan utgörs av 
produktionens sociala organisering som rör egen-
domsrätt till mark och fångstredskap, fördelning av 
produkter, samt den sociala arbetsdelningen. Det 
vill säga i hur stor grad samhället är jämställt eller 
hierarkiskt organiserat. En tredje sida är ideologisk 
som förklarar och legitimerar rådande förhållanden 
utifrån den styrande gruppens synpunkt. Engels 
(1938:68) och Bourdieu (1999:86) har uttryckt att 
en verkligt kraftfull ideologisk mekanism som kan 

försvara rådande förhållanden både mot interna och 
externa angrepp existerar först i och med uppkom-
sten av staten. Det är en åsikt jag inte delar. Min 
uppfattning är att starka ideologier som försvarar 
rådande förhållanden fi nns i alla samhällen oavsett 
organisationsform (se Giddens 1988:179).

3.4 Kunskap, ideologi och 
sociala förhållanden

Det händer att tolkningarna av ett material hamnar 
innanför vissa ramar under lång tid. Samma delar av 
materialet uppfattas som intressant och tas om igen 
i varje ny diskussion och får styra diskursen under 
lång tid, medan kanske andra delar i samma kontext 
underkommuniceras. Goldhahn (2005:138) har i ex-
emplet med Bredarör (Kiviksgraven) visat på ett fall 
inom arkeologin där likartade tolkningar upprepats i 
snart 150 år trots att det bevarade materialet medger 
fl er tolkningar och infallsvinklar. 

”Tidigare arkeologers gestaltseende lever på 
sätt och vis vidare i vår bild av förhistorien, i 
problemformuleringar, i kursböcker, i vardagsliv, 
språkbruk, anekdoter och genom det arkeologiska 
fältets sociala reproduktion” (Goldhahn 2005:138).

Hur länge en arkeologisk tolkning håller eller 
accepteras beror annars i hög utsträckning på fl era 
faktorer; hur välunderbygd argumentation man har, 
på den enskilde arkeologens förmåga att uttrycka 
sig och attrahera sin omgivning i ord och skrift 
(Norberg 1997:3). Kanske spelar också lämningen 
karaktär och uppmärksamhet roll, som i exemplet 
ovan, för hur den tolkas över tid. Den kunskap som 
uppnås kring en företeelse eller ett objekt begrän-
sas vanligtvis i sig själv av de omständigheter under 
vilka den utvunnits (Engels 1942:55). En annan di-
mension av problematiken är att ligga rätt i tiden 
med teorier och hypoteser d v s att komma in rätt i 
förhållande till sin omgivning, samhälle och rådande 
paradigm (tankestil). Baudou (2004:19-20) hävdar 
att en enhetlig teoretisk arkeologi inte existerar, vil-
ket kan stämma ur ett globalt perspektiv. Bryter man 
ner det till lokalt plan så tror jag att man kan känna 
igen trender.

Att behärska själva språkspelet är en annan 
viktig del för att nå ut och accepteras (se Olsen 
1997:289). Språkspel är ingalunda enbart verbalt och 
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skriftligt utan kan i hög grad innefatta kroppsspråk, 
hur vi ser ut, för oss, talar, om vi är tjocka, smala, 
fula eller någonstans där emellan. Det som presen-
teras kan också få en värdering utifrån härkomst, 
geografi sk eller samhällsmässig, om han/hon är rätt 
person att uttala sig om detta. Min uppfattning är att 
det syns i referenser till vissa författare som ska med 
medan andra är mindre viktiga eller kan lämnas ute.

Inom marxistisk teori spelar överbyggnaden, 
i form av ideologin, en viktig roll för att förfäkta rå-
dande samhällsförhållanden och produktionsförhål-
landen som för evigt givna och utan konfl ikter, vilket 
skapar det som kallas falsk medvetenhet (se fi g 3.1). 
Detta hindrar människor, eller i vart fall försvårar, 
att på ett kritiskt sätt kunna analysera och ifrågasätta 
rådande förhållanden. Anthony Giddens (1988:193-
195) har sammanfattat hur ideologin fungerar i tre 
punkter:

-Den presenterar särintressen som universella. 
-Den maskerar och omvandlar ojämlikheter.
-Ideologin legitimerar den sociala ordningen 
(se även Engels 1938, Bourdieu 1999, och 
Johnson 2000 för liknande sammanfattningar av 
ideologi). 

Nordquist (2001:58) menar att denna sam-
manfattning är relevant för icke egalitära samhäl-
len. Egalitära samhällen saknar en social elit och har 
därmed inte heller några behov av att legitimera, 
maskera och neutralisera några sociala ojämnlikhe-
ter (Nordqvist 2001:58). Likväl är egalitär grupper 
beroende av en ideologi som förklarar och försvarar 
egalitära gruppers sätt att vara (Giddens 1988:187). 
Om man ser ideologin som en välutvecklad del i 
alla samhällen, som bl a Giddens (1988:179) gör, 
kan man utifrån den också förstå att samhällen med 
konkurrerande ideologier kan ha existerat under en 
lång tid av förhistorien. Nordquist (2001:58) poäng-
terar att fl era ideologier kan existera samtidigt och 
konkurrera inom ett samhälle. I exempelvis en bryt-
ningsfas i samhället kan både en egalitär och hie-
rarkisk ideologi existera samtidigt där den ena ut-
gör en motkraft till den uppkommande (Nordquist 
2001:58). Således borde det alltid fi nnas möjlighet 
för individer och grupper att ha ett kritiskt förhåll-
ningssätt till rådande ideologi, se dess brister i form 
av motsättningar mellan teori och praktik. Möjlighe-
terna att påverka kan dock vara begränsade på grund 
av de ramar inom vilka man får/kan verka, ramar 

som sätts av maktutövande grupp. Möjligheterna att 
förändra och påverka minskar också om den senare 
gruppen har överlägsna tillgångar och möjligheter 
att föra ut sitt budskap. 

En alltför oproblematiserad och linjär syn på 
samhällsutveckling från mindre komplexa till mer 
komplexa samhällen verkar vara en medveten eller 
omedveten bild som upprepas bland forskare. Få 
verkar hittills ha intresserat sig för hur ofta det skett, 
eller om det hänt, att hierarkiska jakt- och fångst- el-
ler jordbrukarsamhällen har återgått till att bli mer 
egalitära. Antonio Gilman (1995:236) menar att 
övergången till ett hierarkiskt samhälle är en kritisk 
punkt i den sociala utvecklingen. Precis som jord-
brukssamhällen sällan övergår till att bli jägare och 
samlare igen så blir ytterst sällan hierarkiska samhäl-
len mer egalitära igen. När väl den sociala eliten har 
befäst sin position så skaffar den sig tvångsmedel 
för att försvara sig och kan genom detta bara bytas 
ut av andra rivaliserande eliter som vill etablera sig 
(Gilman 1995:236). En rak utveckling mot succes-
sivt alltmer hierarkiska samhällen verkar ändå vara 
ett relativt sent fenomen. Om inte andra samhälls-
former haft tillräcklig kraft för att kunna motstå och 
försvara sig mot hierarkiskt organiserade grupper 
skulle de snabbt ha blivit en allenarådande organisa-
tionsform på jorden. En avgörande punkt för befäs-
tandet av hierarkiskt organiserade samhällen kan ha 
varit i samband med eller efter att man började med 
jordbruk som ekonomisk bas och större sedentära 
bosättningar uppstår. Då knyts en stor del av befolk-
ningen till specifi ka landområden, viss administra-
tion uppstår, nya yrkesgrupper i form av specialister 
legitimeras, ett upplevt behov av fastare regelverk 
och uttolkare av detta kan användas för att kontrol-
lera och organisera befolkningen.

Ideologi är, som ovan, sagts en mycket vik-
tig komponent för att framställa verkligheten på ett 
visst sätt, hålla tillbaka motsättningar och för att le-
gitimera rådande maktförhållanden i alla samhällen. 
I princip fi nns det två olika typer av makt: (1) Makt 
att genom våld eller sanktioner få sin vilja fram och 
(2) makt genom auktoritet grundad på ett förtro-
ende från omgivningen grundad på kompetens och 
av tillfällig karaktär (Nordquist 2001:12-13). Makt 
kan inte enbart vara individuellt baserad utan måste 
stöttas av en grupp. Makt i egalitära samhällen ut-
görs av den kollektiva makt som majoriteten besitter 
i egenskap av majoritet och utövas främst emot indi-
vider som försöker uppnå en dominerande ställning 
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gentemot samhällets övriga individer (Nordquist 
2001:15-16). Möjligheten att utöva motmakt exis-
terar även i socialt stratifi erade samhällen. Det kan 
vara en av orsakerna till att maktutövare ibland kän-
ner ett behov av att kamoufl era och maskera ojämn-
lika sociala förhållandena. 

Enligt Feinman (1995:256) fi nns alltid en viss 
grad av ojämlikhet även i egalitära samhällen, uti-
från ålder, (socialt) kön, förmåga och temperament. 
Nordqvist (2001:17) defi nition av social ojämnlikhet 
talar mer om förekomst av övergripande strukturer 
för att skapa ojämlika förhållanden:

…”att det socioekonomiska systemet systematiskt 
gynnar vissa grupper och missgynnar andra, vilket 
i sin tur skapar dialektiken mellan rikedom och 
fattigdom” (Nordqvist 2001:17).

Kritik har under senare år riktats mot hur 
samhällen tidigare kategoriserats och generalise-
rats av arkeologer och antropologer (ex Hodder 
1998:27). Hög befolkningstäthet, stor resurstillgång, 
lagerekonomi, bofasthet och/eller jordbruk skapar 
inte sig själv ojämlikhet. För det krävs en transfor-
mation och legalisering av en ny social kontext, hur 
detta går till och hur den lyckas bestå är frågan (Fe-
inman 1995:257-258). Feinman (1995:259) menar, 
liksom Hodder (1998:27), att miljöns roll för kul-
turell förändring har betonats för mycket av arkeo-
logerna. Adekvata förklaringar (tolkningar) bör fo-
kusera på dynamiken mellan interna (samhälleliga) 
och externa faktorer och inte på det ena eller andra, 
enligt Feinman (1995:259).

Under lång tid har man genom tvärkulturella 
studier visat ett generellt samband mellan befolk-
ningsstorlek och social komplexitet. Betraktar man 
befolkningspopulationer som en kategori, bland an-
dra, problematiseras den mer än om den ses som en 
variabel längs en rak linje över enbart befolknings-
mängd. Tvärkulturella studier visar att samhällen 
med upp till 2000-2500 invånare kan uppvisa en rad 
olika samhällsformationer från egalitära till kom-
plexa (Feinman 1995:260). Samhällen med mer än 
2500 invånare har hittills alltid uppvisat komplexa 
samhällsorganisationer. Utspridda grupper som 
identifi erar sig med varandra kan dock innehålla långt 
över 2500 invånare tillsammans utan att uppvisa en 
liknande hierarkisk organisation. Slutsatsen som Fe-
inman (1995:260) drar av detta är att det fi nns så 
kallade kritiska punkter för befolkningsmängd och 

social organisation. Den kritiska punkten 2000+500 
invånare kan enligt honom utgöra en punkt där in-
formation får problem att nå andra. Någon punkt 
för hur små hierarkiska samhällen kan vara befolk-
ningsmässigt är däremot ännu inte känd (Feinman 
1995:261). 

Jag ställer mig lite kritisk till slutsatserna i Fe-
inmans (1995) tvärkulturella studie. En problema-
tisk punkt för hans slutsatser är vilken möjlighet har 
det egentligen funnits att påträffa så stora egalitära 
samhällen som undgått påverkan av västerländska 
samhällen när den här frågeställningen blev aktuell? 
Enligt Feinman blir hierarkiska samhällen en naturlig 
organisationsform vid ett visst antal människor på 
samma plats. I förlängningen kan det användas för 
att förklara/legitimera varför vi idag lever i hierar-
kiskt organiserade samhällen och enligt hans slutsats 
även måste göra det. Feinman (1995:263) är också 
medveten om att det är svårt att förklara ledarskap 
och social ojämnlikhet enligt den ovan föreslagna 
modellen så enkelt som en problemlösningsmeka-
nism för samhället. Istället menar han kan det vara 
så att i vissa givna historiska ögonblick kan män-
niskor som vill ha ledande roller i samhället få grup-
pens sanktion för detta. Olika orsaker kan sedan 
göra att det blir svårt att avsätta eller lämna ledaren 
och en början till social ojämlikhet tar fart. I samspel 
med detta är den demografi ska sammansättningen 
mellan olika grupper av intresse och betydelse för 
utvecklingen (Feinman 1995:263). Andra sätt för 
maktsträvande individer att få ökat infl ytande kan 
vara att skapa kontakter med andra grupper och ge-
nom utbyten införa exotiska föremål. På så vis kan 
man uppnå prestige och social status inom den egna 
gruppen och samtidigt få medlöpare och ett ökat in-
fl ytande (Feinman 1995:264).

Genom ideologin kan motsättningar i ett 
samhälle dölja, maskera och framstå som legitima, 
nödvändiga, givna eller helt enkelt icke existerande. 
Metodiskt kan det ske genom propaganda, religion, 
massmedia, undervisning samt via materiell kultur. 
Budskapet trummas ut, helst i oemotsagd form, syf-
tet är att påverka och forma omgivningens medve-
tande och åsikter. Inom marxistisk teori är det här 
som överbyggnaden i samhället har sin viktigaste 
roll (se fi g 3.1.). Bourdieu (1991, 1999) har bidragit 
med några intressanta refl exioner kring formeran-
det av medvetande hos individen genom ”habitus-
begreppet” och dess betydelse för förståelsen av syn 
på grupptillhörighet och social reproduktion. Inom 
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marxistisk teori förklaras utvecklingen av medvetan-
det som en produkt av de rådande materiella för-
hållande, där en särskilt stark inverkan för utveck-
lingen på individen sker under uppväxtåren (Engels 
1938:27). Habitusbegreppet däremot kan beskrivas 
som de handlingsmönster som uppstår mellan män-
niskor som delar ett visst sorts kapital (Bourdieu 
1991:20). Habitus är ett system av beteenden som 
tillåter människor att handla, tänka och orientera sig 
i den sociala världen. Dispositioner inpräglas grad-
vis genom lärande även här poängteras upplevelser i 
barndomen som särskilt betydelsefulla. Habitus har 
karaktären av slitstarkhet och hållbarhet till följd av 
dess integrerande egenskaper. Eftersom handlings-
mönstren är seglivade kan habitus ses som ett för-
kroppsligat kapital. Habitus är både kropp och själ, 
enligt Bourdieu (1991:20). 

Bourdieu (1999) vill däremot positionera sig 
emot marxismens klassbegrepp och betraktar det 
som en skapad kategorisering utan reell förankring 
i grunden. Bourdieu verkar bortse från att vid den 
industriella revolutionens genombrott kom en gång 
den första generationen män, kvinnor och barn från 
landsbygden in till industrin. De var helt uppryckta 
från sina tidigare sociala förhållanden och normer. 
Den gamla ordningen upplöstes rörande familj, här-
komst, tidsrytm och en ny infördes med stora kon-
sekvenser som föjd (Engels 1938:26). De delade inte 
sitt kulturella kapital med de kringvarande arbetarna 
utan fi ck ta till sig eller forma ett nytt. 

Bourdieus (1991) habitusbegrepp tar sin ut-
gångspunkt i de handlingarna som sker till följd av 
nedärvda handlingsmönster om vilka man är omed-
veten. Omedvetenhet om det egna sociala arvet kan 

på så sätt öka förståelsen för frånvaron 
av klassmedvetande, trots att en rela-
tivt stark klasstruktur existerar i prakti-
ken (Bourdieu 1991). Begreppet tillför 
på så vis en intressant dimension till 
marxismens teori om falsk medveten-
het (ideologins roll som en kommunika-
tion viktig att utöva kontinuerligt i sam-
tiden). Genom att det blir ett tidsdjup 
där verklighetsuppfattningen förmedlas 
från fl era generationer. Det sker inte 
bara uppifrån och ner utan också mellan 
olika generationer, vilket gör det svårare 
för medlemmarna i ett samhälle att se 
igenom olika ideologiska fi lter eftersom 
alla på olika sätt bidrar, förklarar och le-

gitimerar rådande ordning. Man bör ge båda dessa 
begrepp en historisk kontext på så sätt att teorin om 
falsk medvetenhet är sprungen ur ett industrisam-
hälle i snabb förändring. Ett samhälle med hög grad 
av interaktion och allienation, där traditionsmönst-
ren bryts och snabbt ändras. Medan habitus, i Bour-
dieus fall, bättre är anpassat till en (agrar)ekonomi 
med en lägre grad av interaktion, som inte är stadd 
i samma snabba förändringsgrad. Där yrke, status 
och social position är mer stabil. 

Bourdieu (1999:107) själv vill däremot inte att 
hans habitusbegrepp skall sammanblandas med teo-
rin om falsk medvetenhet. Han menar att de mentala 
strukturerna inte är medvetandeformer utan kropps-
liga dispositioner som förts in i kropparna genom 
den kollektiva- och individuella historien (Bourdieu 
1999:107). Trots det anser jag att Bourdieu (1999:86) 
använder liknande beskrivningar som marxistiskt in-
fl uerade forskare när han beskriver hur det går till 
när rådande förhållanden legitimeras. Det vill säga; 
de presenteras som naturliga och givna. Bourdieu 
(1999:109) återkommer till detta när han beskriver 
hur doxan (de dominerandes ståndpunkt) framställs 
och genomdrivs som en allmängiltig ståndpunkt ef-
ter att först ha besegrat konkurrerande synsätt. 

3.5. Stil och stenteknologi 

All materiell kultur kan användas symboliskt, men 
all materiell kultur används inte på det sättet (se Ol-
sen 1997:181). Stil tycks dock ha en viktig kommu-
nikativ roll inom och mellan olika kulturer. Det fi nns 
exempelvis ett antal sätt att producera en funktionell 

Fig 3.1. Illustration över hur man med falsk medvetenhet via ideologi legitimerar 
stukturell ojämlikhet inom rådande social organisation och social reproduktion 
(Larsson 1986:14).
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sett bra pil. Funktionen är därför bara till en viss del 
avgörande för valet av form, resten är stil. Stil kan 
också ingå i val av råmaterial och bearbetningstek-
nik. Stil på föremål behöver inte vara ett medvetet 
sätt för att kommunicera med andra grupper efter-
som det inte är något konstigt med att föremål hos 
olika grupper automatiskt ser lite olika ut på grund 
av teknik, tradition och val av råmaterial. Först un-
der speciella historiska och sociala omständigheter 
antar valet av form och utseende en mer direkt kom-
munikativ funktion (Olsen 1997:186). 

Jag menar att stil skall betraktas utifrån olika 
sammanhang. Beteendet är ett viktigt sätt att kom-
municera inom en familj och inom den grupp där 
man är känd. Inom familj och den närmsta gruppen 
värderas och bedöms även relationen mellan teori 
och praktik i hög utsträckning. Det som sägs och 
påstås vägs in med hur man agerar i olika situationer 
samt gör för sig själv och mot andra. Om skillnaden 
mellan en människas teoretiska uttryck (tankar och 
åsikter) och det praktisk handlande är för stort för-
loras kontrollen över möjligheten att påverka vem 
man vill utge sig för att vara, istället blir det vem 
man anses vara. Den här relationen kan förlängas 
till hur olika grupper betraktar varandra och deras 
relation med varandra. 

Materiell kultur som kommunikation fung-
erar troligen tydligast mot andra etniska grupper 
innan man vet mer om varandra. Alternativt inom 
en grupp med fl era hierarkiska nivåer där ett sätt 
att särskilja och synliggöra de olika klasserna görs 
genom skillnader i tillgång och bruk av materiell 
kultur. Föremål lämpliga för den sortens ickeverbala 
kommunikation utåt är de som syns vid möten med 
andra. De som används inom hemmet och inom 
gruppen är mindre lämpade även om den materiella 
kulturen inom hemmet signalerar stil, tradition, till-
hörighet och lägger grunden för hur man sen upp-
fattar andras materiella uttryck. 

Kring frågan hur stil skapas och förändras rå-
der många meningar inom både antropologin och 
arkeologin (se Lavento 2001:146-164). En viktig 
del i skapandet av stil anses ske genom sociala nor-
mer och passiv anpassning, en inlärning som i hög 
grad sker under barndomen (Engels 1938:27). Detta 
skulle skapa kontinuiteten i materialet, men räcker 
inte till för att förstå hur, varför och när stilbyten 
sker. Vilken skall ge upp ”stilar” och ta emot nya 
när två grupper möts och påbörjar en frivillig, eller 
ofrivillig, varaktig interaktion? Hur avgörs det? Tro-

ligen förloras en del, en del behålls och nya utveck-
las genom mötet med andra. Balansen är omöjlig att 
förutspå, men en maktdiskurs är antagligen viktig 
och riktig (Larsson muntligen).

Stil kan också ha en mer individuell aspekt där 
kopplingen till kulturell identitet/etnicitet är mindre 
eller helt saknas. Exempelvis kan man låna in, byta 
till sig eller kopiera en föremålsform utifrån utan att 
man identifi erar sig med den grupp som ursprungli-
gen stod för föremålet och dess form. Dagens väs-
terländska samhälle (och världen i övrigt också) är 
fullt av sådana exempel på varor som produceras i 
andra världsdelar och kulturer men där den kultu-
rella biten inte följer med vid exporten av varan. Att 
förhållandena skulle vara likartade som de är idag 
under förhistorisk tid är mindre troligt. Form och 
mening låg troligen generellt sett närmare varandra 
under förhistorisk tid än idag (Larsson 1999:50-51).

Ett konkret inslag i det arkeologiska stenma-
terialet från mesolitikum och framåt är olika typer av 
tekniker för att bearbeta stenmaterialet och använd-
ningen av olika bergarter. Denna information kan 
bidra till förståelsen av samhällsutvecklingen samt 
till teoribildningen om den materiella kulturens för-
ändring. Valet av tillverkningsteknik hänger generellt 
sett samman med typen av råmaterial. Teknikerna 
är olika svåra att hantera, råmaterialens kvalitet är 
skiftande och deras förekomst är i fl era fall begrän-
sad i naturen medan andra är mer vanligt förekom-
mande. Att människans utnyttjande av råmaterial 
växlat, eller breddats och förändrats över tid liksom 
att stenteknologin genomgått olika förändringar 
syns i det arkeologiska materialet från Norrland. 
Vad som orsakar förändringarna i materialet är en 
del i en förståelseprocess. Olika bergarters geogra-
fi ska hemvist och förändringar i utnyttjandet av dem 
kan ge en bild av förändrade utbytesrelationer och/
eller förändrade bosättningsmönster samt andra 
sociala mönster. Synen på införande av en ny till-
verkningsteknik skulle kunna behandlas på samma 
sätt om byten av råmaterial sammanfaller med byte 
av tillverkningsteknik. Komplicerad teknik utförd 
på geografi skt begränsade råmaterialtillgångar kan 
skapa specialister i samhället vilket i sin tur kan tyda 
på förändringar i samhällets sociala relationer. Nå-
gon/något sanktionerar specialisternas verksamhet, 
gör den legitim och kan få den att verka nödvändig, 
de blir en yrkesgrupp som i hög, eller vart fall i viss 
grad, förknippas med sin produktion medan andra 
medlemmar innehar andra roller.
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Tidigare har man trott att den tidiga stentek-
nologin i Norrland efter inlandsisens avsmältning 
främst bestod av spånteknik utövad på fi nkorniga 
bergarter. De äldsta fynden skulle då ha utgjorts av 
kölskrapor, handtagskärnor, mikrospån tillverkade i 
lokala material men av sydskandinavisk typ (Baudou 
1992:55). Kvartsanvändning och kvartsteknologi 
antogs börja senare och knöts till östra delarna av 
Norrland d v s till kustområdena (Baudou 1992:57, 
Forsberg 1996:248). Falk (1996:74) argumenterar 
mot detta utifrån fynd av höglänta kvartsbrott i kust-
områdena som kan tillhöra mesolitiska kontexter 
och fynd av skifferspetsar som typologiskt hör hem-
ma i Soumosjärvikulturen i Finland. Kvarts menar 
han har troligen använts som råmaterial under stör-
re delen av mesolitikum. Från slutet av mesolitikum 
ca 5000 fvt. fi nns ett par undersökta kustbundna 
boplatser där boplatsmaterialet domineras av kvarts, 
men där även skiffer diabas och fl inta förekommer 
(Halén 1994:43, Andersson 1999:4). Senare arkeolo-

giska undersökningar och forskning (Olofsson 2003, 
Östlund 2004) visar att redan på ett par av de hittills 
äldsta daterade lokalerna i Norrland förefaller kvarts 
och de traditionella sätten att sönderdela den (platt-
form-, bipolär- och stötkantmetod) ha använts i lika 
stor utsträckning som bruket av fi nkorniga bergar-
ter. På en lokal framkom också resterna av en större 
skifferspets. Enligt Olofsson (2003:9), representerar 
den antingen ett tillfälligt bruk av skiffer i området 
eller ett resultat av kontakter med fi nskt område där 
spetsarna är vanliga.

I slutet av mesolitikum och början av neo-
litikum syns ett generell övergivande av fi nkorniga 
bergarter och spånteknik. Medan råmaterialen 
kvarts, som bearbetas med främst plattform- och 
bipolär teknik, samt skiffer, som slipas, fortsätter att 
vara i bruk. Andra vanliga stenförermål under neo-
litikum är så kallade nordbottniska redskap i grön-
sten. Redskapen som tillverkades under mesolitikum 
med hjälp av spånteknik eller från avslag var inte 

Fig. 3.2. Karta över olika bergarters förekomst som varit använda sområmaterial till stenföremål i Norrbotten.  A- kvartsit, B- skiffer, 
AB-skiffer och kvartisitförekomst, C- grönsten (basiska vulkaniter), D-porfyrit. Bakgrundskarta är SGU’s berggrundskarta skala 
1:400 000. Tyvärr redovisas inte kvartsens förekomst på den. Det större ljusgråa området motsvarar undersökningsområdet fi g.1.1.



37

kostsamma på råmaterial. Spånteknologin förutsatte 
däremot en relativt hög kvalité på råmaterialet och 
viss hantverkskicklighet för att utföras. Kvarts och 
skifferbearbetning ställde mindre krav på framförallt 
hantverksskicklighet. Främst kvarts fanns/fi nns att 
tillgå i betydligt större utsträckning geografi skt än 
de fi nkorniga bergarterna kvartsit, chert och fl inta. 
Övergången till en i huvudsak kvartsbaserad sten-
teknologi kan, enligt min mening, ha haft en bak-
grund i minskade behov eller minskade möjligheter 
till rörelser i terrängen eller utbyten med områden 
där fi nkorniga bergarter förekommer (se fi g. 3.2.). 
Övergången till kvarts minskade kravet på skicklig-
het för stensmide eftersom reduktionsprocessen 
är enklare. Samtidigt är kvarts rent kvalitativt lika 
bra eller bättre än andra bergarter vad gäller att få 
fram vassa skärande eggar användbara som knivar. 
Förändringen som ses i stenteknologi och använda 
råmaterial kan spegla en del av en förändring i so-
ciala strategier, i jakt och fångststrategier samt i bo-
sättningsmönstret i övergången mellan mesolitikum 
och neolitikum. 

Baudou (1992:61) kallar perioden 4200-2000 
fvt. för ”Ett självständigt Norrland” eftersom han 
anser att den särpräglade materiella kulturen för 
den norra delen av skandinaviska halvön band dess 
olika grupper samman inom området samtidigt som 
den skilde sig från den Sydskandinaviska (Baudou 
1992:63). Påstående känns motsägelsefullt eftersom 
av att den materiella kulturen inte förefaller vara en-
hetlig över området, snarare tvärtom. Under neoli-
tikum kan man se stora skillnader i materiell kultur 

och ekonomi i Norrland mellan olika 
områden. Att förhållandena gentemot 
de sydskandinaviska delarna ändrades, 
som Baudou (1992:61-61) påpekat, 
förklarar inte varför man inom det 
norrländska området överger spån-
teknik och i viss mån tidigare använ-
da råmaterial som chert och kvartsit. 
Endast inom vissa områden används 
keramik eller anlägger man boplats-
vallar. Förståelsen för förändringarna 
bör, tror jag, sökas i vad som händer 
i relationerna mellan olika områden i 
Norrland och med områden utanför. 

Utbytena av råmaterial föränd-
ras inom det norrländska området på 
ett sätt som tyder på att man i högre 
grad blir hänvisad till att använda berg-
arter för redskapsproduktion från min-

dre geografi ska områden. Det vill säga att externa 
utbyten mellan olika grupper minskat i intensitet 
(med undantag för vissa lokaler där långväga kontak-
ter odlas). En samverkande faktor kan också vara att 
jaktstrategierna förändras på så sätt att stenredskap 
specialtillverkade för aktiv jakt på vissa däggdjur inte 
längre behövs om en övergång mot en bredare fång-
stekonomi sker. Den kan i sin tur i högre grad än 
tidigare ha varit baserad på passiva fångstmetoder 
och insamlande. 

Under neolitikum börjar man att tillverka bi-
facialt bearbetade stenredskap i främst Sydskandi-
navien och områden söder om dem. Den tekniken 
medförde ett större råmaterialspill samtidigt som 
den krävde jämn och hög kvalité på råmaterialet. 
Det kan vara en av bakgrunden till den gruvdrift ef-
ter fl inta som påträffats. Bearbetningstekniken var 
förvisso inte ny, utan tillämpades under senpaleoliti-
kum i Syd- och Östeuropa, men den kom successivt 
att förfi nas (Johansson 1993:33). Bifacialt stensmide 
påträffas även bland jägare och samlarsamhällen i ex 
Finnmark, Finland och i Ryssland under neolitikum 
(se ex Olsen 1994:51, Lobanova 1996:99, Leskinen 
2002:158). I Norrland och nuvarande Norrbotten 
är bifacial teknik ännu endast känd på ett par loka-
ler från den här tiden. En av dem ligger på Lillber-
get, i Överkalix sn (se ex Halén 1994:106, Färjare 
1996:92). Mandelformiga eller rombiska pilspetsar 
som ofta blev slutprodukten räknas som en av den 
”kamkeramiska kulturens” ledartefakter tillsammans 
med skifferringar och sammansatta metkrokar. 

Fig. 3.3. Mängden avslag som produceras vid tillverkningen av en bifacialt slagen 
spets (Broadbent 1982:83).
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Tillverkningen av större bifaciala slagna spet-
sar i olika bergarter, utgör en klar förändring i sättet 
att bearbeta sten. Denna teknik ställer högre krav 
på talang, känsla, psyke och råmaterialets kvalité än 
andra bearbetningmetoder av sten. För att spridas 
och bevaras har troligen äldre stensmeder lärt ut 
konsten, som sker efter vissa steg, till yngre efterföl-
jare. Av dessa har inte alla blivit lika bra stensmeder 
på grund av den relativt höga svårighetsgraden vid 
produktion av större och tunnare spetsar (Johans-
son 1993:17, 28,29). Ytterligare begränsningar för 
antalet utövare är det ovan nämnda stora redskaps-
spill som sker vid tillverkningen (se fi g. 3.3.). Till-
gången på råmaterial bör därför vara god vid utbild-
ningsplatsen, vilket kan ha inneburit att inlärningen 
har begränsats rumsligt till vissa lokaler. Kanske 
till samlings(bo)platser där man stannat lite längre 
och/eller till platser nära råmaterialkällorna eller 
kanske i samband med väntan på exempelvis vilt. 
Slutfasen av arbetet kan ha förlagts till andra lokaler 
då arbetstyckena är mindre och lättare att transpor-
tera. Bifacialt stensmide är ett hantverk som måste 
underhållas kontinuerligt för att ligga på topp. För 

nutida stensmeder som håller hög klass 
innebär det ett dagligt praktiserande (se 
fi g 3.4). Sentida stensmeder upplever 
ofta produktion av stenredskap som en 
mycket stimulerande aktivitet genom 
att ingen situation är den andra lik. På 
ett sätt liknar stensmidet schack genom 
att man måste ligga ett par steg före i 
planeringen för att uppnå önskat resul-
tat.

”…med planmässigt arbete bygger man 
upp sig till en position där man påverkar 
stenen, som hela tiden ger svar och 
tydligt besked om man är på rätt eller fel 
väg…”(Johansson 1993:38).

Råmaterial vid bifacialt stensmi-
de i Sverige har vanligen varit kvartsit 
eller fl inta. Två material som inte fi nns 
överallt och därför kan olika system 
för distribution av antingen färdiga 
föremål, halvfabrikat eller råmaterial 
ha upprättas. För närvarande fi nns lite 
kunskap om hur råmaterialet i form av 
olika bergarter spridits i Norrland och 
varifrån de olika bergarterna ursprung-
ligen kommer. Undantaget i norra 

Sverige är Lena Holms (1991:50-51) studier i hur 
brecciekvartsen från Tärnafjällen har rört sig ifrån 
ursprungsområdet. Studien visar bland annat att ju 
längre bort från råmaterialkällan materialet uppträ-
der i desto färdigare form påträffas det, även om 
tillverkningsplatser ibland förekommer utanför ur-
sprungsområdet (Holm 1991:124).

Produktionen av bifacialt slagna spetsar slår 
igenom på allvar över stora delar av norra Skandina-
vien någon gång under slutet av neolitikum ca 2000-
1700 fvt. Då med i huvudsak kvartsit från fjällkedjan 
som råmaterial, men även kvarts har använts, bl a ute 
vid kusten (se Forsberg 1985:70, Bennerhag & Nor-
berg 2001:126). Konsumtionen av den här typen av 
spetsar kan ha varit hög genom att de sköts bort el-
ler gick sönder när de träffade eller missade sina mål. 
Om spetsarna ingick i de här människornas sätt att 
manifestera sin stil och identitet, ”vi använder den 
här typen av spetsar, för att vi är de vi är”, så fi nns 
möjligheten att detta ingick i ett konstruerat, eller ett 
nödvändigt, behov av möten mellan olika grupper. 
Grupper som var spridda över relativt stora geogra-

Fig. 3.4. Olika delar i formationen av en fl intdolk (Johansson 1993:30).
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fi ska ytor i norr att döma av spetsarnas spridning. 
Råmaterialets begränsade förekomst och teknikens 
relativa komplexitet kan ha gjort föremålen till ut-
märkta gåvor vid sidan av ex mat när människor från 
olika områden träffades.

Tillverkningsteknik och användande av olika 
råmaterial kan vara en bättre metod att identifi era 
olika grupper i ett arkeologiskt material än studier av 
föremålen eftersom det kan fi nnas ett antal sätt att 
tillverka ett visst föremål på. Själva tillverkningstek-
niken bör däremot vara mer traditionsbunden än fö-
remålen. Kanske byter man inte teknik mellan olika 
grupper på samma sätt som med färdiga produkter. 
Kjell Knutsson (1988) argumenterade för att en syd-
skandinavisk invandring ägt rum till vissa områden 
längs Västerbottens kustland under slutet av neoliti-
kum bl. a. genom att studera tillverkningsteknik, rå-
material, syn på- och hantering av råmaterialet fl inta 
på boplatserna.

Likartade teknologiska innovationer kan in-
träffa på olika platser utan de har kontakt med var-
andra förutsatt att de materiella förutsättningarna 
fi nns för att de skall kunna uppstå. Ett grundläggan-
de erkännande inom materialistisk fi losofi  (se Eng-
els 1942:54, Olsen 1997:38-39). Ibland händer det 
också att man trots allt tillämpar en kunskap som 
fi nns även om förutsättningarna för att använda den 
är mycket dåliga och rent funktionella/praktiska as-
pekter saknas. Tekniken kan då ha blivit något som 
ingår i samhällets kulturella repertoar, något tillver-
kas efter en tradition eller en inre bild, en stil, för 
att så här går man till väga därifrån ”vi” kommer. 
Exempel på det skulle kunna vara (den lokala) pro-
duktionen av bifacialt slagna mandelformade pil-
spetsarna i kvarts på den tidigneolitiska boplatsen 
Lillberget i Överkalix sn. Senare också de i Norr-
land vitt spridda pilspetsarna med tvär bas som till-
verkatsi huvudsak i kvartsit, men även i det mindre 
lämpliga materialet i kvarts i en hel del fall. 

3.6 Metodik för bearbetning och 
tolkning av materialet

Metoden i det här arbetet bygger till stor del på den 
av Hodder (1998:130) föreslagna idén att studera 
social förändring inom ett och samma område över 
lång tid. Landhöjningen förbättrar möjligheterna att 
studera materialet över tid. Dels att både invente-
ringens material kan användas när bosättningarna 

följt strandförskjutningen samt att material från olika 
kronologiska horisonter inte lika lätt sammanblan-
das på arkeologiskt undersökta lokalerna. Teoretiskt 
sett så ska då sociala förändringar som kommer till 
uttryck i bevarat material när från olika nivåer över 
havet inom området kunna jämföras och tolkas. 

Metodiken kan anses som användbar efter-
som bosättningarna i området under stenåldern i 
huvudsak verkar ha följt strandlinjen allt vartefter 
ny mark rest sig ur Bottenviken. Den studerade läm-
ningstypen, boplatsvallen, har även varit i bruk un-
der lång tid. Att så verkar vara fallet har bekräftats 
efter arkeologiska undersökningar med påföljande 
14C-dateringar och osteologiska analyser. Yngre och 
äldre bosättningar jämförs med varandra och de kan 
avspegla förändringar som ägt rum över tid. Föränd-
ringarna kan utgöras av exempelvis läge i terrängen, 
storlek på bosättning, storlek på byggnationer och 
mängd inom samma område (se inledningen av kap 
3). Bakgrunden till mängden anläggningar på olika 
platser behöver nödvändigtvis inte vara ett resultat 
av demografi ska förändringar utan kan även höra i 
hop med hur snabbt landhöjningens förlopp varit 
vid olika tidpunkter vilket kan ha påverkat bosätt-
ningens längd (se kap 1.6), eller så kan kulturella för-
ändringar i synen på användandet av boplatsvallar 
vara av vikt.

Nästa del av analysen omfattar spridnings-
mönster på undersökta lokaler i form av exempelvis 
studier av spridningsbilder av artefakter i golvytor 
Ett fl ertal forskare hävdar att beteendet i bostaden 
legitimerar, av en slump eller rutin, social ordning för 
aktiviteter och rörelser. Enligt Blanton (1995:114) 
är vardagslivets beteende analogt med ritualer men 
har en längre verkan. I mer hierarkiska samhällen 
uppmärksammas detta och vardagslivet ritualiseras 
(Blanton 1995:114). 

Grøn (1991:100) menar att det inte kan ska-
pas förståelse för internrelaterade sociala strukturer 
genom applicerande av generella modeller. Går det 
däremot att urskilja regler för det rumsliga beteen-
det i förhistoriska bostäder ger det inte bara infor-
mation om ett antal hushåll utan de speglar generella 
uppfattningar om det specifi ka samhället via regler 
i det rumsliga beteendet (Grøn (1991:101). Ändå 
menar han att man utifrån generella modeller med 
perspektiv på hur människor kommunicerar visuellt 
men ickeverbalt med varandra kan förstå en del av 
bostäders rumsliga placering i förhållande till varan-
dra. Liksom att man genom generella modeller kan 
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föra en diskussion kring hur samhället varit organi-
serat (Grøn 1991:101).

Forskning har visat att en vanlig form av hie-
rarki inne i bostäder utgörs av rumslig placering. Ex-
empel fi nns på hur sittplatser och sovplatserna or-
ganiseras hierarkiskt mellan bostadens medlemmar 
och på hur särskilda regler runt matlagningsplatser-
na uppstår där renlighet och faror betonas (Blanton 
1995:115). Grøn (1991:113) säger sig försöka ta till 
vara det faktum att rumsligt beteende innehåller ett 
antal metaforer som förefaller vara konstanta i tid 
och rum. Ett problem är att traditionella arkeolo-
giska undersökningar ofta inte är upplagda för att 
försöka besvara den här typen av frågeställningar. 
Likartade spridningsbilder, på olika boplatser, kan 
vara ett resultat av likartad social organisation. Pre-
cis som likartad morfologi inom typologin betraktas 
som samtidighet (Grøn 1991:114). Mobila kulturer 
har exempelvis generellt sett mindre bostäder än 
bofasta och minst komplext beteende återfi nns van-
ligtvis i små bostäder med lite utrymme per invånare 
(Grøn 1991:100). Hus med bara en synlig ingång 
innehåller drag som ofta upprepas; Regler tycks van-
ligen fi nnas för vem som sitter var. Var man sitter be-
ror på ålder, kön och social position. I bostäder där 
utrymmet är litet för varje person används samma 
område för att äta, sova och arbeta. I den typen av 
bostäder samlas man vanligen runt en central punkt, 
ofta en härd och formeras i det närmaste ovalt runt 
den med ryggen mot närmsta vägg. Normalt sett ger 
platser närmast ingången lägre prestigevärde medan 
de mitt emot dörren har det högsta. Relationen mel-
lan medlemmarna syns på så sätt att nära släktingar 
sitter närmare varandra och mer avlägsna längre 
bort (Grøn 1991:101-102). 

Bland de hierarkiskt organiserade nordväst-
kustindianerna blev husen (=bofasthet) symbolen 
för kontroll över resurser och kontinuitet. Hu-
sen kunde, genom att de underhölls, brukas i fl era 
hundra år (Ames 1995:181). Enligt Grøn (1991) är 
bostädernas organisering i förhållande till varandra 
en indikation/spegling av hur samhället är organi-
serat. På öppna lokaler har centralt placerade hus-
håll störst chans till tillfälliga/slumpartade kontakter 
med de övriga och kan på så vis lättare skapa band, 
få information och även kontroll över informations-
fl ödet. Bostäder som ligger på rad längs en strand-
linje eller öppen yta kan exempelvis symbolisera 
jämlik tillgång till vattnet och resurser. Trots detta 
så har de hushåll som bor i mitten av raden störst 

möjlighet att utveckla vänskapsrelationer samt sam-
la information och ha kontroll över information. I 
fl era fall har det visat sig att det ledande hushållet är 
placerat i mitten. Om raden däremot är anlagd längs 
en älvstrand kan bostaden med ledaren fi nnas i den 
ena kanten, längst uppströms eller nedströms. Hus 
anlagda på rad är inte optimalt för att utöva (visuell) 
dominans och status över andra. Om bostäderna är 
organiserade i en ring eller ett kluster kring en bo-
stad ökar möjligheterna för enskilda hushåll till visu-
ell kontroll och dominans över övriga hushåll (Grøn 
1991:106 se fi g 3.5.). När bostäder organiseras i två 
parallella rader placeras de dominerande hushållen 
vanligen i mitten eller i kanten på raderna som då 
sammanbinder raderna till en U-form. En bostad 
omgiven av en cirkel av bostäder av andra hus är 
typiska där ledaren dominerar över övriga hushåll 
samtidigt som det lägger avstånd mellan dem själva 
och övriga hushåll och upprätthåller en slags helig/
gudomlig position. Om fl er bostäder fi nns mitt i cir-
keln tyder det på en mindre uttalad men i princip 
likartad statusskillnad (Grøn 1991:107).

När ledarens hus, med hänsyn till storlek, 
konstruktion och avstånd till övriga, inte avviker 
markant och tillsammans är placerat i en halvmå-
ne eller ring är det generellt sett en refl ektion på 
ett mer egalitärt och demokratiskt samhälle (Grøn 

Fig 3.5. Förenklad bild på hur bostäder kan organiseras i förhål-
lande till varandra beroende på hur samhället är uppbyggt. Fyllda 
cirklar visar var dominanta hushålls placering. A visar på mer 
egalitära samhällen. B mer hierarkiskt uppbyggda samhällen där 
de ledande hushållen markerar sin position genom rumsligt place-
ring (Grøn 1991:108).
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1991:107).
Kraftigt hierarkiserade grupper med en suve-

rän ledare har oftast en klart markerad bostad med 
distans till övriga samt en strikt symmetri i bostä-
dernas organisation. När byggnaderna inte signale-
rar social organisation verkar/fi nns en mer slump-
artad utformning utan centrum. För att vara säkrare 
måste dock bostädernas föremålsrikedom och kva-
lité jämföras (Grøn 1991:108). Formaliserad social 
institution förefaller att vara lättare att känna igen än 
informell (Grøn 1991:114).

Bruk av en och tvåfamiljshus är relativt van-
ligt inom en och samma kultur (Grøn 1991:105). 
Grøn (1991:106) menar att precis som fysisk när-
het mellan olika människor tyder på/symboliserar 
nära sociala kontakter tycks fysiskt avstånd mellan 
bostäder generellt spegla social distans mellan hus-
håll. Det senare kan hänga samman med att ju större 
hushållen är desto mer oberoende tycks de vara av 
externa sociala kontakter, enligt Grøn (1991:106). 
Större hushåll med liknande grannar, kan i högre 
grad komma att ha interna utbyten och mindre ex-
terna än små hushåll med samma avstånd mellan 
varandra på grund av att stora hushåll är mer tro-
liga att bilda grupper än mindre (Grøn 1991:106). 
Avstånden mellan husen förefaller också bestäm-
mas utefter vad som anses vara lämpligt, precis som 
avståndet mellan individer är beroende av relation 
(Grøn 1991:108). 

Tanner (1991:21) problematiserar Grøns 
(1991) tankegång när han påpekar att den rumsliga 
organisationen på boplatser hos vissa grupper inte 
nödvändigtvis behöver uttrycka social organisation. 
Det är snarare en fi losofi  där en del av gruppens 
mer abstrakta föreställningar kommer till uttryck i 
sättet att organisera sig. Tanner (1991:21-22) menar 
att den rumsliga organisationen både kan vara ett 
uttryck för rådande social organisation och för mer 
abstrakta föreställningar. Jag menar att den sociala 
organisationen alltid speglar den sociala organisa-
tionen även om abstrakta föreställningar kommer 
till uttryck i den rumsliga organisationen. För vad 
är abstrakta föreställningar, konkretiserade i rums-
lig organisation eller ej, om inte en del i en rådande 
ideologi.

Enligt Susan Kent (1990:127) framkommer 
det i tvärkulturella studier av arkitektur att använ-
dande av utrymme i olika samhällen har två basala 
komponenter som kan karaktäriseras som att:

1. Den sociala komplexiteten bestämmer 
organisationen av utrymmen i byggnationer, 
särskilt med avseende på uppdelningar och 
indelningar. 

2. Ju mer sociopolitiskt komplext ett samhälle 
blir desto mer indelat blir beteende, användande 
av utrymmen, kulturelt material och arkitektur. 
Detta sker särskilt i form av ökad segregation 
och uppdelningar.

Kent (1990:128) menar att användandet av 
utrymme och arkitektur är en direkt återspegling av 
den sociopolitiska organisationen av samhället.

“Concomitantly, cultural material (a more 
encompassing term than material culture; Kent 1984) 
such as architecture, is a refl ection of  behavior and 
ultimately of  culture” (Kent 1990: 128). 

Dessto mer uppdelat ett samhälle är kultu-
rellt (sociopolitiskt, hierarkiskt, med arbetsindelning 
och med ekonomisk specialisering) ju mer tycks 
också arbetsytor delas in där man utför sina hand-
lingar. Dessa samhällen har även behov av en tydlig 
rumsindelning i sin arkitektur (Kent 1990:128). Alla 
samhällen tillämpar dock både genderspecifi ka och 
icke genderspecifi ka aktivitetsområden, liksom akti-
vitetsstyrda områden och områden där en rad olika 
aktiviteter får pågå (Kent 1990:128). Genom att 
indelningen av ytor tycks tillta om samhället får en 
mer hierarkisk styrning är studiet av rumsindelning 
intressant ur ett långtidsperspektiv. En minskad av 
indelningar av specifi ka arbetsytor sett över tid kan 
på motsvarande sätt tyda på en mindre hierarkisk 
organisation av samhället.

Susan Kents (1990) studier av hur olika sam-
hällen delar in sina rum gav vissa tvärkulturella lik-
heter. Egalitära samhällen, vanligen mobila jägare- 
och samlarsamhällen, (kategori I) tycks använda få 
rumsindelningar och endast undantagsvis tillverka 
hus för speciella ändamål. Hushållets medlemmar 
har trots det haft en mer eller mindre etablerad sitt-
plats i bostaden, däremot saknas eller fi nns mycket 
få gendersegregerade utrymmen. Oftast tenderar 
aktiviteterna att fokuseras kring härdarna vare sig 
de ligger i eller utanför husen. Rumsindelningarna 
för var aktiviteter utspelas har funktionella orsaker 
(Kent 1990:130-132).

I Kents kategori II samhällen fi nns en be-
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gränsad sociopolitisk stratifi ering med en formellt 
erkänd ledare som ofta innehar rollen som schaman, 
stridsledare och världslig hövding. Arbetsuppdel-
ningen i dessa samhällen är ofta lite mer strikta än 
i den föregående kategorin. Den här typen av sam-
hällena varierar i sin bosättning från mobila till bo-
fasta och deras försörjning kan variera från jakt och 
insamling, till nomadiserande herdeekonomier eller 
småskaligt jordbruk. De kan bo i byar eller utsprid-
da läger. Bostäderna saknar ofta fysiska indelningar 
men rummet kan ändå vara indelat i förrådsdel, bo-
stadsdel och ceremoniell del. Män och kvinnor kan 
ha skilda ingångar i bostaden och själva bostadsy-
tan kan vara indelad i en manlig och en kvinnlig del. 
Speciella byggnader kan förekomma för vissa gen-
derkategorier (Kent 1990:132-136) .

I den III:e kategorin av samhällen ökar den 
sociopolitiska stratifi eringen och hierarkin. Särskilt 
social ranking och specialisering kategoriserar den 
här typen av samhällen. Olika grader av ledarskap 
är vanlig liksom en ranking utifrån ålder. Ledarskap 
i dessa samhällen är inte ärftligt och ledare kan den 
person bli som besitter de egenskaper som efterfrå-
gas. Vissa blir deltidsspecialiserade på någon form 
av produktion och man kan ofta se skillnader i väl-
stånd mellan olika människor, till skillnad från sam-
hällena i kategorierna I och II. Den här kategorin är 
oftast semi-sedentära eller helt bofasta. Själva arki-
tekturen i dessa samhällen är ofta något mer indelad 
i rum för olika ändamål och externa byggnader för 
andra än vad som är fallet i kategori II. Medlemmar 
med högre social ranking har ofta större bostäder än 
vanliga medborgare. Vid behov kan ett vanligt hus 
göras om till ett ceremonihus annars kan det fi nnas 
speciella festhus eller hus för olika ritualer. Bostads-
ytan är ofta, förutom att den är uppdelad i manliga 
och kvinnliga områden, också uppdelad åldersmäs-
sigt eller generationsmässigt (Kent 1990:136-139). 

Nästa kategori av samhällen (nr IV) har ärft-
ligt ledarskap med formell makt liksom en ärftlig 
sociopolitisk stratifi ering i form av olika klasser. De 
har ofta en individuell hierarkisk ranking. Vanligtvis 
är dessa samhällen både ekonomiskt och sociopoli-
tiskt specialiserade. Vem som skall utföra vad styrs 
av klara regler. Genderskillnader är också mycket 
viktigare i dessa grupper. De är bofasta och med ett 
undantag, i form av nordvästkustindianerna, så be-
driver de småskaligt jordbruk. Befolkningen i dessa 
grupper delas ofta in i slavar, vanliga, tittelhållare 
(adel) samt elit. De har en ytterligare indelning och 

specialisering i bruket av rum än de tidigare nämnda 
kategorierna. Utrymmet delas i högre grad in efter 
individuell status än i de andra nämnda samhällena. 
Antalet utrymmen som bara används för en funk-
tion är mer vanligt liksom den fysiska och konceptu-
ella uppdelningen av hus (Kent 1990:140-141).

Den sista gruppen av Kents kategorier (nr 
V) består av de mest sociokomplexa, stratifi erade, 
hierarkiska och specialiserade samhällena. I denna 
grupp, trots stora skillnader dem emellan, ingår både 
icke industriella statssamhällen som Zulu och Maya 
liksom de västerländska, Japan m fl . Gemensamt för 
den här typen av samhällen är att de karaktäriseras 
av heltidsspecialister, säkerhets- och kontrollgrupper 
samt en permanent arme. Sociopolitiska klasser är 
ekonomiskt åtskilda och extrema kastförhållanden 
kan förekomma. En betoning av genderskillnader 
är uttalad och en tydlig och stor arbetsuppdelning 
existerar. De fl esta av dessa samhällen är sedentära 
jordbrukarsamhällen med enstaka undantag för vis-
sa nomadiserande herdeekonomier (Kent 1990:141-
143).

Om Kents ovan beskrivna kategoriindelning 
är förhistoriskt relevant så är den av intresse i den 
här typen av forskning kring samhällsförändringar 
i ett långtidsperspektiv. Om en gradvis ökning av 
komplexitet sker i de norrländska kustbosättning-
arna borde de ge utslag i materialet. Likaså så kan 
en minskning av komplexitet eller ett försök till att 
kamoufl era komplexitet återspeglas i arkitektur och 
rumslig struktur.

3.7 Källkritiska aspekter och 
problem

Källkritik mot den här typen av arbete är de inne-
boende motsättningarna som ligger i exempelvis 
den önskan som fi nns i att studera samhället som 
en helhet (se kap 3.1). För det första är det svårt 
att avgöra var gränsen för denna helhet går. Det vill 
säga var slutar aspekterna för det som har konkret 
samhällsrelevans. Material med stor konkret sam-
hällsrelevans har troligen försvunnit genom nedbry-
tande processer, eller genom deponering som inte 
framkommer vid traditionella arkeologiska under-
sökningar. En kraftfullt framförd kritik mot tidigare 
arkeologiska arbeten i Norrland som haft ambitio-
nen att studera samhälle och bosättningsmönster 
har gjorts av Karlsson (2006:74-76). Många av de et-
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nografi ska/tvärkulturella studierna, ex Kents (1990) 
och Grøns (1991), av samhällsorganisation bidrar 
inte med mycket när det gäller att skapa förståelse 
för hur man kan se själva samhällsförändringen i ett 
arkeologiskt material. Den analys som de gör bidrar 
främst med en förståelse kring hur samhällen ser ut 
vid en viss/given organisationsgrad. 

Lämningarna längs Norrbottenskusten är 
generellt sett, med ett fåtal undantag, studerade ge-
nom småskaliga arkeologiska arbeten, utan att man 
för närvarande har några större undersökningar av 
lokaler som jämförelse. Den andra delen av källma-
terialet som består av inventeringens verksamhet har 
varit av storskalig verksamhet, men täckningsgraden 
per inventerare och dag har också varit hög, ibland 
upp till 3 km2/dag. Tidsbristen kan därför ha gjort 
att inventerarna i första hand har uppsökt områden 
där det förväntas fi nnas fornlämningar i det som vi 
idag upplever som bra och logiska lägen. Detta kan 
ge en skev bild av hur bebyggelsen egentligen varit 
lokaliserad vid olika tidpunkter. Vid riktade invente-
ringar i samband med större exploateringar exempel 
inom en väg- eller järnvägslinje framkommer till och 
från anläggningar som bryter eller problematiserar 
tidigare föreställningar om anläggningars/boplatsers 
förekomst och tillhörande tidsålder (se ex Norberg 
1999). Det upptäcks ofta nya lämningar inom redan 
inventerade kartblad och framförallt upptäcks fl er 
fornlämningar i samband med att ett område un-
dersöks arkeologiskt. Korrelationen mellan inven-
teringens resultat och arkeologiska undersökningar 
kan således variera. Tillförlitligheten till inventering-
ens resultat skulle troligtvis öka ju fl er revideringsin-
venteringar som gjorts inom ett område. I Norrbot-
ten har nästan hela kustområdet revideringsinvente-
rats en gång medan inlandet revideringsinventerats i 
mindre grad (se fi g. 4.1.). 

Höjdkurvorna på de ekonomiska kartorna 
från lantmäteriverket, efter vilka fornlämningarna 
får sin höjd angiven i inventeringsböckerna, är inte 
alltid tillförlitliga. En plats belägen på ex 40 meter-
skurvan kan ligga på nivåer mellan 35- till 45 meter 
över havet dvs. + 5 meter. Det kan motsvara en tids-
förskjutning på fl era hundra år i tid, eller mer bero-
ende på tidsperiod, oftast är dock skillnaden mellan 
uppgiven höjd på kartan och den faktiska mindre. 
Min erfarenhet är att ofta ligger lämningen på en 
något högre nivå, ca 1-3 m, mot vad närmsta höjd-
kurva anger. Trots ovan omnämnda problem anser 
jag att materialet i dess nuvarande form kan anses 

som moget för en sammanställning, bearbetning 
och presentation. 
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4. Materialredovisning och 
analys

4.1. Framinventerat material av 
boplatsvallar under HK

Den första inventeringen efter fornlämningar i 
Norrbotten påbörjades 1945 och kom att avslutas 
på 70-talet (Edbom m. fl  2001:72). Långt ifrån alla 
delar av Norrbotten inventerades under dessa år och 
fortfarande fi nns områden av inlandet som ännu 
inte förstagångsinventerats. En andra inventerings-
omgång startade 1984 av Riksantikvarieämbetet och 
varade fram till 1993 under totalt tio fältsäsonger. 
Materialet som används här framkom i huvudsak i 
samband med dessa inventeringar. Under de tio fält-
säsongerna påträffades 10 658 tidigare okända forn-
lämningar i Norrbotten fördelade på 5 017 lokaler 
(Liedgren & Hedman 2005:1). Resultat efter den 
andra inventeringsomgången var att fornlämnings-
bilden i Norrbotten ändrades i stort och att ett an-
tal arkeologiska projekt påbörjades i området i syfte 
att öka förståelsen av de nya lämningarna. Efter att 
RAÄ´s lokalkontor i Norrbotten successivt avveck-
lade verksamheten från 1994 fortsatte inventeringen 
i mindre skala. Mellan åren 1996-2002 skedde inven-
tering efter fornlämningar under ledning av Riksan-
tikvarieämbetet centralt, Länsstyrelsen i Norrbotten 
och de olika museerna i Norrbotten. Under åren 
2000-2004 har projektet Skog och historia genom-
fört inventeringar i området lett av Norrbottens mu-
seum (Liedgren & Hedman 2005:1). 

Ett antal lokaler med boplatsvallar är under-
sökta i olika grad och resultaten från dem visar att 
befolkningen varit marint orienterade i sin jakt- och 
fångststrategi utifrån de benmaterial som analy-
serats. Resultaten från 14C-dateringar av ett fl ertal 
lokaler med boplatsvallar tyder på att de legat nära 
gamla strandlinjer då de befolkades. Idag innebär 
det här att lokalernas lägen kan vara i skogar, vid 
myrar och på gamla strandvallar långt från nutida 
vattendrag. En utgångshypotes är att från och med 
att havsstranden blev isfri kan man förvänta sig spår 
efter mänsklig verksamhet i kustområdet. Något 
som även den utförda inventeringen indikerar (se 
Liedgren & Hedman 2005:30). 

I några fall kan boplatsvallar påträffas relativt 
nära, ett par hundra meter eller mindre, från nutida 
vattendrag. Om de är anlagda i orientering till dessa 

eller utefter en forntida havsstrand kan vara svårt 
att avgöra. Anläggningarna kan även ha använts i 
olika omgångar och miljöer ex en kustnära först och 
senare en inlandsbetonad vid en i ett senare skede 
utbildad sjö efter att havet dragit sig tillbaka från 
området. Vad som är nära dagens vattenleder är en 
subjektiv bedömning. Själv har jag gjort indelningen 
vid vatten respektive ej vattennära i huvudsak uti-
från kartstudier av ekonomiska kartan, skala 1:20 
000 och Blå kartan skala 1:100 000. Jag har också be-
sökt många lokaler med boplatsvallar i Norrbotten, 
men långtifrån alla i materialet, samt deltagit i några 
undersökningar som gjorts av dem. Bedömningen 
av boplatsvallar tillhörande gamla strandlinjer har 
gjorts med försiktighet. Hela Norrbottenskusten är 
revideringsinventerad men när man kommer upp 
på högre nivåer i älvdalarna så är det inte säkert att 
högre belägna kustlinjer är inventerade (se fi g. 4.1.).
Inom inventeringsverksamheten rådde till en början 
också delade meningar mellan olika platsledare om 
huruvida det fanns kustanknutna lämningar på ni-
våer över 120-130 m ö h., något som kan ha påver-
kat de enskilda inventerarnas inriktning (Liedgren 
& Hedman (2005:31). Enligt Liedgren & Hedman 
(2005:27) är Norrbotten annars den del av Norrland 
som är mest välinventerad vad gäller strandbundna 
lämningar.

Vid en genomgång av FMIS över Norrbot-
tens län så som det var uppdaterat fram till 2003 på 
länsmuseet i Norrbotten och med kompletteringar 
genom RAÄ´s digitala fornlämningsregister (FMIS) 
fram till och med 2007 är 631 boplatsvallar registre-
rade med fornlämningsstatus (R-markering i regist-
ret) av dem är 510 belägna under högsta kustlinjen. 
328 av dem ligger idag inte i närheten av vattendrag 
utan de har sannolikt anlagts utmed forntida kustlin-
jer när de brukades. De 328 boplatsvallarna, förde-
lade på 152 registrerade RAÄ nr (ca 2,2 anläggning-
ar per lokal) utgör underlaget för genomgång och 
tolkning av framinventerat material av kustanslutna 
boplatsvallar från förhistorisk tid i Norrbotten. 

I samband med en genomgång av var och 
på vilka nivåer som boplatsvallar hittas fi nns några 
aspekter på materialets utseende som bör nämnas. 
Den äldsta kända kustanknutna bebyggelsen i Norr-
botten fram till mitten på 1980-talet var de s.k. tomt-
ningarna från järnålder och medeltid medan äldre 
lämningar utgjordes av gravar och lösfynd (Klang 
1987:33-34). När inventeringarna längs Norrbot-
tenskusten påbörjades på 1980-talet fanns från cen-
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tralt håll inga förväntningar på fynd av synliga rester 
efter bostäder eller andra byggnationer från sten-
ålderns kustbosättningar. Ett par år innan invente-

ringarna började i Norrbotten framkom några bo-
platsvallar vid Vuollerim, RAÄ nr 1292 Jokkmokks 
sn, i samband med Luleälvsprojektet i Norrbottens 

Fig. 4.1. Olika områden av Norrbotten som inventerats från 1984 fram till 2004. Hela kustområdet är inventerat medan inlandet 
fortfarande har en del områden kvar (ur Liedgren & Hedman 2005:5).
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inland. 
Själva begreppet boplatsvall och boplats-

grop infördes i RAÄ´s terminologi 1985 (Klang m 
fl  1991:268). En första lösning var att det som se-
nare kom att kallas boplatsvallar och boplatsgropar 
skulle registreras som tomtningar och ett fåtal an-
läggningar i klapper kom under 1984 att registreras 
som tomtningar (Klang m fl  1991:268-269). Inven-
terarna internutbildades till en början (1984) för att 
lära sig att känna igen kokgropar och några andra 
lämningar, då nya för kustområdet. Under den andra 
fältsäsongen av inventeringen, 1985, registrerades 
ett fåtal boplatsvallar, de första påträffades vid Bod-
träsket i Kalix kommun (Klang muntligen). En av 
inventerarna, Jorma Karman, hade sett boplatsvallar 
i Finland som varit kustanknutna och menade att de 
borde fi nnas på den svenska sidan av Bottenviken 
också. Det var också Karman som så småningom 
hittade de första boplatsvallarna, fynden gjordes vid 
Bodträsket (Klang muntligen1). 

Inför fältsäsongen 1986 bestämde sig RAÄ 
för att internutbilda inventerarna i att lära sig kän-
na igen anläggningar av den här typen vilket också 
skedde, bl a gjordes studiebesök i norra Finland 
på lokaler med boplatsvallar som ex Törmevaara i 
Kemi älvdal (Klang och Olsson muntligen2). Inven-2). Inven-2

teringssäsongen 1986 kom att bli ett genombrottsår 
för fynd av boplatsvallar i Norrbotten då över 100 
anläggningar framkom enbart inom Haparanda 
kommun (Klang 1987:34, Sturk 1992:2). Enligt in-
venterare som deltog de första säsongerna så skulle 
ytterligare ett antal boplatsvallar troligen ha fram-
kommit i Kalixområdet, där inventeringarna började 
1984, om de varit medveten om hur lämningen såg 
ut (Olsson muntligen).

Mängden nya fynd av fornlämningar och hur 
väl ett område kan inventeras är beroende av täck-
ningsgraden per inventerare d v s den yta som varje 
inventerare är tänkt att klara av att inventera per dag. 
Under åren 1984-1993 varierade den från 1,2 km2/
dag och inventerare som lägst och upp till 3 km2/
dag som högst (Skålberg 1994:5). Skillnaden i krav 
på täckningsgrad är stor och påverkar hur stora ytor 
och vilka urval av platser som besöks. Inventeringen 
bär även med sig den motsättningen att ju fl er före-
komster av nya fornlämningar som registrerats de-

sto mindre yta är möjlig att gå igenom per dag. Kva-
litativa skillnader mellan olika personers förmåga att 
läsa landskap och upptäcka fornlämningar förekom-
mer också. En jämn tillgång på kompetent personal 
som återkommer år efter år anses betydelsefullt för 
utfallet av insatserna (Liedgren & Hedman 2005:4).

Benämningen boplatsvall var från början inte 
meningen att vara synonymt med bostäder (och är 
det inte nu heller), men anläggningarna har efter ett 
antal undersökningar oftast visat sig att vara läm-
ningar efter det man tolkat som bostäder. Ibland har 
anläggningarna varit i det närmaste fyndtomma och 
då har de bladn annat tolkats dem som förråd (Sturk 
2002:2). En slutsats som utgår från att man levde 
i en förrådshushållning och att man därför lagrade 
överskott i exempelvis boplatsvallar inför komman-
de perioder av året då vilttillgången var sämre (se 
Karman 1993:382). 

I FMIS beskrivs boplatsvallar följande: ”Vall 
som helt eller delvis omger eller avgränsar en 
oftast föoftast föoftast f rsänkt yta”. Till defi nitionen fi nns också 
kommentaren: ”Används för olika vallformiga an-
läggningar. De kan ha varit bostadshus, förvarings-
anläggningar m.m. Skärvsten och annat boplats-
material kan förekomma främst i vallen men även 
i bottenplanet. I arkeologisk litteratur förekommer 
olika beteckningar, t.ex. skärvstensvallar, hyddbott-
nar och hyddgrunder” (RAÄ beslut dnr 320-3874-
2002:7-8).

 En annan term i FMIS är boplatsgrop, den 
är också menad som en morfologisk beskrivning 
av en form av grop och inte någon speciell typ av 
funktion för en anläggning. I FMIS är den beskriven 
som: ”Nedgrävning i marken. Det uppgrävning i marken. Det uppgrä ävda ävda ä
materialet återfi nns vanligen som en vall kring 
gropen”. Med beskrivningen fi nns följande kom-
mentar: ”Boplatsgropar skiljs från kokgropar 
genom att de saknar skärvstenspackning i el-
ler under bottenplanet. Boplatsgroparnas funk-
tion är inte entydigt känd. De kan ha nyttjats 
föföf r för för f rvaring, matberedning eller dylikt. En del 
gropar i klapper i maritim miljö har använts fönts fönts f r 
framställning av sillolja/tran” (RAÄ ” (RAÄ ” (RA beslut dnr 
320-3874-2002:7-8). Vid hittills gjorda arkeologiska 
undersökningar av boplatsgropar i norra Sverige 
så är de oftast relativt tomma på fynd, men vid ex-

1 Klang samtal 2005
2 Maria Olsson samtal 2006
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empelvis Raä 249 i Karl-Gustavs sn har de visat sig 
kunna innehålla härdrester samt en del stenföremål 
(Norberg 1995). En boplatsgrop skulle kunna vara 
resterna efter en bostad, men eftersom så stor osä-
kerhet råder kring dessa anläggningar och ingen av 
de hittills undersökta visat sig ha varit en bostad så 
ingår de inte i undersökningen på samma sätt som 
boplatsvallar.

För att bedöma tänkbar ålder på boplatsval-
larna har jag, förutom studier av landhöjningsför-
loppet, försökt att få en uppfattning om hur nära 
havsstranden man bott när de bevarade lämningarna 
användes. Bedömningen är problematisk eftersom 
det är en fråga som kan variera över tid och mel-
lan olika lokaler. Många etnografi skt kända folk 
har bott så nära strandlinjen som möjligt utan att 
riskera översvämning in bostaden vid normala ni-
våväxlingar. I norra Bottenviken, dvs. i Kalixregio-
nen fi nns idag den kraftigaste variationen mellan 
hög och lågvatten. Skillnaden som uppmätts mot 
normalvattenstånd är som högst 3,2 m i norra de-
len medan den är 2,6 meter i södra delen av Botten-
viken (Lassila 1993:121). Skillnaderna i variationen 
för Bottenvikens vattenstånd under förhistorisk kan 
ha varit högre eller lägre. Troligen har de lämningar 
som bevarats fram till idag kunnat göra det för att de 
varit anpassade till variationerna och troligen legat 
en eller ett par meter över normalvattenståndet då 
bosättningen begav sig, en förutsättning för att de 
fortfarande kan ses i markerna idag. 

Inprickning av fornlämningar i FMIS i sam-
band med fornminnesinventeringen är gjorda till 
närmast förekommande femmeterskurva på fastig-
hetskartan närmare exakthet än så saknas i inven-
teringsmaterialet. Ibland ligger boplatserna med 
samma RAÄ nr inom två intervall på den ekono-

miska kartan. Jag har då valt att räkna platsen till den 
lägre uppgivna nivån för att konsekvent ge platserna 
den yngsta möjliga bakre dateringen, i förhållande 
till en tänkt strandlinje, om man inte har skiljt ut an-
läggningarna till olika nivåer i beskrivningarna eller 
efterföljande arbeten. I de fall boplatserna haft kom-
pletterande arbeten efter inventeringen i form av 
karteringar eller andra undersökningar så används 
de uppgifterna i diskussionerna. Min erfarenhet är 
att skillnaderna mellan den första inventeringens re-
sultat och resultaten efter en kartering inte brukar 
vara så stora (jmf  Sturk 1992). Däremot så är det 
inte ovanligt att fl er anläggningar påträffas i sam-
band med karteringsarbeten än vad som uppmärk-
sammats vid inventeringstillfället, vilket kan bero på 
att man ofta då är fl era personer och spenderar mer 
tid på platsen vid vidare undersökningar än i sam-
band med inventeringstillfället. Det motsatta har 
också inträffat i enstaka fall dvs. att lämningar som 
påträffats vid inventeringen inte gått att återfi nna 
vid senare arbeten på platsen (Norberg 2003:5). 

Vad jag fokuserat på i uppgifterna från in-
venteringsböckerna är främst anläggningarnas för-
hållande till varandra, antalet enheter, morfologisk 
beskrivning och uppmätningar av området innanför 
vallen på anläggningarnas s.k. golvyta och dess stor-
lek. Urvalet är gjort efter, vad jag tror är, parametrar 
som kan spegla förändringar i materialet över tid. En 
beskrivning av boplatsvallarnas form som förekom-
mer relativt ofta och som kan verka förvirrande är 
skålformad. Ett skålformat utseende beskriver mer 
anläggningens profi l än dess plan, men det är i fl era 
fall den enda beskrivningen av formen som fi nns 
för en del boplatsvallar och därför fi nns den med i 
kategoriseringen av anläggningarnas form.

Anläggningarnas höjd över havet är indelade 

Höjd över havet Datering fvt. bosättning Datering av strandlinjen fvt.
HK-150 >7500* 8500-7800
149-120 Ca 7500-6200* 7800-6500
119-100 Ca 6200-5800* 6500-5900
99-80 Ca 5800-4200** 5900-4800
79-60 Ca 4200-3000** 4800-3900
59-40 Ca 3000-1600** 3900-2800
39-20 Ca 1600- ca 200 evt.** 2800-300

Tabell 4.1. Tabell över gruppering av boplatsvallar med avseende på höjd över havet samt ungefärlig brukningstid. Datering av stranlinjen 
tagen från Linden (2006 se fi g. 1.4.). *Baseras på uppskattad bosättningstid. **Baseras på 14C-dateringar från undersökta lokaler inom 
intervallet.
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i olika intervaller, 20-30 meter, över havet för att få 
ett större material att bearbeta och jämföra under 
olika tidshorisonter. Indelningen är också medve-
tet indelad för att någorlunda passa in i utarbetade 
kronologiska horisonter. Den första tiden efter is-
avsmältningen hade området kraftigare landhöjning 
än senare (se kap 1.6). Landhöjningen var och är 
dessutom inte helt likartad i norra och södra delarna 
av Norrbotten särskilt inte under den äldsta fasen. 
Boplatsvallarna är troligen också anlagda ett par me-
ter eller mer över rådande havsnivå, vilket gör att jag 
försökt anpassa dateringarna efter detta. Kurvan blir 
därför till en början ca 200 år yngre än utarbetade 
kurvor för strandlinjen. Landhöjningstakten beräk-
nas till 0,8 m/100 år fram till ca 3500 fvt. Därefter 
anses landhöjningstakten anses ha varit snabbare, ca 
2,7 m/100 år (Lindén 2006:13). Tiden för när man 
kan anlägga boplatsvallar i strandnära lägen förkor-
tas när landhöjningstakten tilltar. De medelvärden 
för landhöjningens förlopp som utarbetats går inte 
att tillämpa utan anpassningar till övriga förändringar 
som sker över tid och som påverkar strandförskjut-
ningen, som exempelvis Littorinahavets utbildande 
i Östersjön och olika transgressioners inbromsande 
effekt på strandförskjutningen. Fortfarande förefal-
ler det som att Broadbents (1979:215 se även fi g. 
1.6.) kalibrerade kurva överensstämmer bäst med 
daterade kustlokaler i Norrbotten. 

För att behandla större material samtidigt har 
en indelning av boplatsvallarna gjort utifrån höjden 
över havet och motsvarande tidsperiod (se tabell 
4.1.) För närvarande vet vi inte säkert om man an-
vänt sig av boplatsvallar direkt efter isavsmältning-
en eller om traditionen uppstod senare i området. 
Liedgren & Hedman (2005) argumenterar för att 
boplatsvallar använts i bebyggelsetraditionen direkt 
efter isavsmältningen men inga arkeologiska under-
sökningar är ännu gjorda som kan bekräfta detta. 
Inga uttalade försök att hitta eller undersöka den 
tidigaste kustnära bebyggelsen av det här slaget är 
mig veterligen gjord, förutom Liedgren & Hedmans 
(2005) genomgång av inventeringens material kring 
boplatslämningar strax under högsta kustlinjen. Det 
är troligt att i den äldsta bebyggelsen i Norrbotten så 
ingick anläggningar av typen boplatsvallar bl a med 
tanke på att i vissa områden i exempelvis Finnmark 
som blir isfria tidigare än Norrbotten har liknande 
anläggningar kända från ca 7000 fvt. (se kap 5). Un-
der tiden direkt efter isavsmältningen förändrades 
landskapet snabbt med arkeologiska ögon sett och 

för varje generation märktes landhöjningen tyd-
ligt. Landhöjningen märks för övrigt av än idag på 
många platser längs norrlandskusten om man bor 
eller vistas tillräckligt länge på samma plats.

För att försöka ta reda på om det är troligt att 
boplatsvallarna i materialet på de allra högsta nivå-
erna under HK kan ha varit kustanknutna genom-
fördes en genomgång och jämförelse av lägena för 
boplatsvallar över högsta kustlinjen. Syftet med att 
studera lägena var att försöka ta reda på om det är 
vanligt eller ej att boplatsvallar över HK också på-
träffas långt ifrån dagens vattenleder och sjöar. Det 
vore i och för sig inte särskilt förvånande att påträffa 
anläggningar långt från dagens sjöar och vattendrag 
eftersom även inlandets landskapsbild i många fall 
förändrads radikalt på grund av att landhöjningen 
(se kap 1.4.). 

Materialet med anläggningar över HK består 
totalt av 121 boplatsvallar i Norrbotten. De är be-
lägna på nivåer från 190 m ö h. upp till 580 m ö h. 
Nivån 180 m ö h. utgör en liten bit över HK i Torne 
och Kalix älvdal (se kap 1.6). Resultatet visade att 
108 av boplatsvallarna, motsvarande 88%, belägna 
över HK, är belägna vid nutida vattendrag i form av 
sjöar, åar och älvar. Boplatsvallarna återfi nns ofta en 
bit österut från närmsta vattendrag i områden som 
kan ha påverkats av landhöjningens s k tippnings-
effekt Om boplatsvallar inte varit starkt knutna till 
vatten borde det även fortsättningsvis ha funnits en 
hög andel anläggningar på nivåerna från HK och 
högre som idag också ligger en bra bit från sentida 
vattendrag, men så förefaller inte vara fallet. Två av 
de tolv ej strandnära boplatsvallarna ovan HK är an-
lagda på nivåer strax över HK 210- respektive 230 m 
ö h. medan övriga ligger högre. 

Det här behöver inte per automatik betyda att 
alla boplatsvallar som framkommit under HK och 
som idag inte är vattennära med nödvändighet mås-
te ha anlagts vid en dåtida havsstrand. Det fi nns an-
dra möjligheter. Ett exempel under HK är en lokal i 
Vuollerim. Den låg vid en älvfåra som senare bytte 
lopp vilket gjort att lokalen idag inte är i ett strand-
nära läge (Westfal och Loeffl er 1985:426). Det skulle 
även kunna fi nnas boplatsvallar som är en del i ett 
bosättningsmönster där ej vattennära lokalisering fö-
rekommer. Man kan jämföra med placeringen av de 
så kallade stalotomterna och andra samiska bosätt-
ningar i skogslandet. Vid själva inventeringstillfället 
försökte man avgöra om boplatsvallarna anlagts i ett 
strandnära läge genom sondning i anläggningarnas 
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vallar. Vid det som bedömts som icke kustanknutna 
lokaler har ett utvecklat lager med blekjord påträf-
fats under anläggningens vall medan blekjordsbild-
ning saknades under vallen i de som antas ha varit 
anlagda i anslutning till en forntida kustlinje (Lied-
gren 1990:15). Utifrån dessa resultat bedömdes bo-
platsvallarna vid Lavasheden i Överkalix höra till ett 
senare tidsskede, dock i anslutning till en grund sjö 
som senare försvunnit på grund av urtappning och 
igenväxning (Liedgren 1990:15). Resultatet ovan ty-
der ändå enligt min mening på att kända boplatsvallar 
i inlandsmiljöi inlandsmiljöi inlandsmilj er fröer frö åer fråer fr n stenåldern oftast haft en nära koppling ära koppling ä
till vattendrag.

4.1.1. Boplatsvallar från mesolitikum 

Boplatsvallar från 150 meter över havet och 
upp till högsta kustlinjen
Inom det äldsta intervallet, med lämningar som kan 
vara närmare 9500 år gamla och äldre (>= 150 m 

ö h), fi nns som nämnts ännu inga arkeologiska un-
dersökningar gjorda av kustanknutna lokaler. Sex-
ton lämningar fi nns registrerade i FMIS, fördelade 
på tio RAÄ nr, i snitt 1,5 anläggning per boplats (se 
fi g. 4.3.).

De inre måtten på bottenplanen är mellan 
1,3-4x1-3 m. Genomsnittlig storlek på ytan innanför 
vallarna är ca 7,8 m2. Den inre formen är oftast oval 
(6 st), skålformad (5 st) eller rund (3 st). Två anlägg-
ningar har bedömts som rektangulära (se fi g. 4.4.). 
Djupet på anläggningarna varierar mellan 0,15-0,35 
m, med ett genomsnittligt på 0,23 m. Fem av anlägg-
ningarna är påträffade i/utanför Torne älvdal, sex 
stycken i Kalix älvdal, en i Pite älvdal och en i Lule 
älvdal. Boplatsvallarna är ensamliggande utom i 
Överkalix sn på RAÄ 1141 och 1143 där tre anlägg-
ningar registrerats på respektive lokal samt på RAÄ 
290 i Pajala sn där två anläggningar registrerats. De 
är dessutom inte långt ifrån en tredje boplatsvall vid 
RAÄ 307. 

Fig. 4.2. Fördelning under HK över boplatsvallar och lokaler som idag ligger i ej strandnära lägen. Lokalerna inprickade med fem meters 
ekvidistans enligt angivna höjdkurvor på ekonomiska kartan.
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I Tornedalen fördelas boplatsvallarna med en 
jämn spridning i form av enstaka vallar från 175 m 
kurvan ner till 165 m ö h. i intervallet, medan de i 
Kalix älvdal är registrerade på 165-160 m ö h., två 
enstaka anläggningar har registrerats i Lule- respek-
tive Pite älvdal (190 m ö h. resp. 150 m ö h.).

Anläggningarnas exponering i förhållande till 
en tänkt havsyta blir att sex av dem varit anlagda i 
en östlig exponering (i ett sund), fyra av dem har 
anlagts indraget på näs, i söderlägen förekommer två 
st, på en ö har en varit anlagd, en i en mindre havs-
vik och en i norrläge (se fi g. 4.5.). 

Flertalet boplatsvallar har dessutom legat på 
ganska små öar i ett skärgårdslandskap. Få fynd är 
noterade i samband med inventeringen av platserna 
men på åtminstone en av lokalerna har kvartsavslag 
påträffats. Andra boplatsindikationer är noterade 
vid tre av anläggningarna i form av registreringar av 
boplatser utan synlig anläggning (s k boplusor) i an-
slutning till RAÄ nr 290 och 307 i Pajala sn. Kvarts-
avslag påträffades vid RAÄ nr 837 Överluleå sn.

Intervall 149-120 meter över havet
Inom nästa intervall, 149-120 m ö h. fi nns 

hittills inte några arkeologiska undersökningar gjor-
da av boplatsvallar. Sexton st anläggningar är påträf-
fade i FMIS, fördelade på tio RAÄ nr, åtta av dem 
är belägna i Torne älvdal. I snitt fi nns det ca 1,6 bo-
platsvall per registrerad lokal. Lämningarna fördelas 
så att fl esta återfi nns registrerade kring 135- meters 
kurvan (6 st fördelat på två RAÄ nr) och 120- me-
ters nivån (5 st fördelade på fyra RAÄ nr se även 
fi g. 4.6.).

Inom det här intervallet påträffas fyra bo-
platsvallar i klapper. Anläggningarna i klapper avvi-
ker något från de övriga genom att de är anlagda på 
relativt branta berg, som varit små öar då kustlinjen 
nådde till dem. De övriga boplatsvallarna har en an-
nan exponering då de är belägna på relativt fl acka 
ytor, sex är exponerade mot väster, tre har legat på 
öar, en i norrläge, en har ett söderläge och en ligger 
indraget på ett näs (se fi g. 4.7.).

Boplatsvallar belägna i fi nkornigare morän-
mark har golvplan som varierar mellan 3-6x1-3 m. 
Medan anläggningar belägna i klapper har golvplan 
på mellan 3,5-5x1,5-3 m. Den genomsnittliga stor-
leken på golvytan är 9,5 m2 för boplatsvallar i den 
fi nare moränen medan boplatsvallarna i klapper i 
genomsnitt är 7,4 m2 stora. Majoriteten av anlägg-
ningarna (13 st), har golvytor som är mellan 6-12,5 

Fig. 4.3. Fördelning boplatsvallar och lokaler 150 m ö h. till HK. 
uppdelat på 5-metersintervall.

Fig. 4.4.  Utseende på anläggningarnas bottenplan i intervallet 
från HK till 150 m ö h.

Fig. 4.5. Boplatsvallarnas exponering inom intervallet från HK 
till 150 m ö h.

Fig. 4.6. Fördelning av boplatsvallar och lokaler 149 –120 m ö h. 
uppdelat på 5-metersintervall.
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m2 stora. En boplatsvall är 18 m2 i innermått medan 
två anläggningar är mindre än 6 m2. Försänkningen 
i marken på anläggningarna i den fi nkornigare mo-

ränen varierar mellan 0,2-0,5 m., medan de i klapper 
varierar mellan 0,05-0,4 m djup. Genomsnittligt djup 
på anläggningarna oavsett markförhållanden är 0,25 
m. Den inre formen på boplatsvallar i fi nkornig mo-
ränmark är rund (4 st), oval (5 st) eller rektangulär (2 
st). Av anläggningarna som ligger i klapper är två st 
ovala, en orgelbunden och för en saknas beskrivning 
av golvplanet (se fi g. 4.8.).

Sex av boplatsvallarna är registrerade som 
ensamliggande men tre lokaler ligger tämligen nära 
varandra, RAÄ 256, 276 och 308 i Pajala sn. Tillsam-
mans gör det att genomsnittet, 1,6 boplatsvall per 
registrerad lokal, skulle kunna räknas upp något.

Intervall 119-100 meter över havet
På nivån 119-100 m över havet så är inte heller några 
arkeologiska undersökningar utförda av boplatsval-
lar. Inventeringen har registrerat 23 boplatsvallar på 
den här nivån, de fl esta i Torne älvdal (15 boplatsval-
lar). Totalt fördelas anläggningarna på 19 RAÄ nr, 
vilket ger ett snitt på 1,2 anläggning per registrerad 
lokal. Flera av boplatsvallarna med separata RAÄ nr 
ligger även här relativt nära varandra och kan ha ut-
gjort större gemensamma enheter när de brukades. 
Lämningarna fördelas relativt jämt över intervallet 
(se fi g. 4.9.).

Nio av boplatsvallarna är anlagda i klapper-
stensfält. Lägena på anläggningarna i klapper på den 
här nivån skiljer ut sig, liksom tidigare, mot boplats-
vallarna i den fi nkornigare moränen genom att de i 
huvudsak förefaller vara anlagda på relativt branta 
berg, som varit små öar då kustlinjen nådde till dem. 
Övriga boplatsvallar i mer fi nkornig moränmark 
har en annan exponering. De är belägna på relativt 
fl acka ytor och sandiga avsatser, fyra har en östlig 
exponering, två har en nordlig exponering, tre lig-
ger indraget på näs och tre ligger ute på näs (se fi g. 
4.10.).

Storleken på anläggningarnas golvyta varierar 
mellan 2-4,5x1-2,5 m stora för de som är belägna i 
fi nare moränmark. I Pite älvdal fi nns ett exempel på 
en större boplatsvall som helt skiljer ut sig i materia-
let från den här nivån med sin 7x5 m stora golvyta 
(RAÄ 990 Älvsby sn). För boplatsvallarna belägna 
i klapper varierar storleken på golvplanet mellan 2-
5x1-4 m. Den genomsnittliga storleken på golvytan 
innanför vallarna är 10,1 m2 respektive 7,2 m för 
boplatsvallar i klapper, fyra av anläggningarna har 
golvytor som är större än 10 m2 i materialet, boplats-
vallar i klapper inkluderat.

Fig. 4.7.  Boplatsvallarna exponering inom intervallet 149-120 
m ö h.

Fig. 4.8. Utseende på anläggningarnas bottenplan i intervallet 
149- 120 m ö h.

Fig. 4.9. Fördelning boplatsvallar och lokaler 119-100 m ö h. 
uppdelat på 5-metersintervall.
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Den inre formen på anläggningarna i fi nare 
moränmark varierar mellan oval (8 st), skålfor-
mad (2 st), oregelbunden (1 st) och rektangulär (1 
st) form på bottenplanet. Boplatsvallarna i klapper 
domineras av skålformade eller ovala former (4 st) 
men även rektangulära (2 st) eller kvadratiska (1 st) 
former förekommer. Tre av anläggningarna saknar 
uppgifter om bottenplanets utseende (se fi g. 4.11.). 
De fl esta av boplatsvallarna är ensamliggande, två 
lokaler med två boplatsvallar på varje fi nns regist-
rerade i fi nare moränmark. På en plats fi nns tre bo-
platsvallar i klapper registrerade tillsammans (RAÄ 
nr 114 Hietaniemi sn). Försänkningen i marken va-
rierar från ingen registrerad försänkning alls till 0,7 
m djup. Boplatsvallen som inte är försänkt i förhål-
lande till omgivande markyta (RAÄ nr 125 Karl-
Gustav sn) och den som har ett försänkt golvplan 
om 0,7 m djup (RAÄ nr 115:5 Hietaniemi sn) är 
båda belägen i klapperstensfält. Övriga anläggningar 
i klapperstensfält har en registrerad försänkning på 
mellan 0,2-0,6 m. Boplatsvallarna i fi nare morän-
mark har en försänkning av golvytan i marken på 
mellan 0,1-0,3 m. Det genomsnittliga djupet på bo-
platsvallarna i den fi nare moränen är 0,21 m medan 
de i klapper har ett genomsnittligt djup av 0,36 m. 
Djupet på anläggningarna bevaras lättare i klapper-
stensfält än i den fi nkorniga moränen där både ero-
sion och marktillväxt förändrar förhållandena mot 
de ursprungliga.

Intervallet 99-80 meter över havet
I intervallet mellan 99-80 meter över havet fi nns 
tre delvis undersökta boplatsvallar (se kap 4.2.1). 
Totalt fi nns 68 st boplatsvallar registrerade i inter-
vallet, fördelade på 51 RAÄ nr. Oftast förekommer 
boplatsvallarna ensamliggande (33 st) eller i par (sju 
st). En lokal har uppgifter om fyra boplatsvallar re-
gistrerade på samma RAÄ nr och en lokal har tre 
boplatsvallar på samma RAÄ nr. Genomsnittet för 
antalet registrerade anläggningar per RAÄ nr är ca 
1,3 boplatsvall per lokal. På den här nivån syns tre 
relativt stora lokaler sett till antal boplatsvallar på en 
och samma plats men även i form av andra anlägg-
ningar. Ett exempel är RAÄ nr 216 i Hietaniemi sn 
där tre boplatsvallar registrerats tillsammans, anlägg-
ningarna är sammankopplade med varandra genom 
att de delar en kortsida av den omgivande vallen 
med nästa boplatsvall. Förutom boplatsvallar fi nns 
ytterligare ett antal fornlämningar av stenålderska-
raktär i närheten av RAÄ nr 216. 

Vid Lavasheden i Överkalix sn fi nns en kon-
centration av ett stort antal anläggningar av allt från 
boplatsvallar, boplusor, kokgropar till gravar i form 
av stensättningar med rödockra (se RAÄ nr 563, 
566, 569, 572, 573, 597, 598, 599, 974 Överkalix sn). 
Den tredje lokalen som utmärker sig i materialet på 
den här nivån är RAÄ nr 581 Övertorneå sn, här 
fi nns fyra boplatsvallar som förefaller ha legat i ett 

Fig. 4.10. över hur boplatsvallarna exponeras inom intervallet 
119-100 m ö h.

Fig. 4.11. Utseende på anläggningarnas bottenplan i intervallet 
119- 100 m ö h.

Fig. 4.12. Fördelning boplatsvallar och lokaler 99-80 m ö h. upp-
delat på 5-metersintervall.
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deltalandskap utanför dåvarande Torne älvs myn-
ningsområde. I samma område och på samma höjd 
över havet fi nns ytterligare en boplatsvall samt andra 
anläggningar i form av boplatsgropar (RAÄ nr 315, 
321, 331, 308 Övertorneå sn) boplatser utan synliga 
anläggningar men även fångstgropar (RAÄ nr 347) 
och en härd (RAÄ nr 314). En majoritet av boplats-
vallarna påträffas i den övre delen av intervallet (99-
90 m ö h.) 42 st medan 22 stycken återfi nns i de 
nedre delarna (89 –80 m ö h. se fi g. 4.12).

Anläggningarna i fi nare moränmark har ett 
inre golvplan som varierar mellan 1,5-14x0,5-3 m. 
18 st av anläggningarna har en storlek på golvplanet 
som understiger 5 m2. 34 st av dem har ett golvplan 
som är mellan 5-13 m2. En sista grupp utgörs av 
10 anläggningar som har ett golvplan på mellan 15-
35 m2. Genomsnittet för storleken på golvytorna är 
9,5 m2 för de i fi nare moränmark och 10,4 m2 för 
boplatsvallar belägna i klapper. Fem boplatsvallar är 
påträffade i klapper storleken på dem varierar från 1 
m2 till 21 m2. Storleken på golvplanet varierar mel-
lan 2-7x0,5-3 m stora. Den vanligaste storleken på 
anläggningarna i klapper är 2-3,5x0,5-2,5 m stora, 
fyra utav fem har den storleken. Två anläggningar 
i fi nare moränmark saknar måttuppgifter. Den inre 

formen på anläggningarna varierar mellan oval (25 
st), skålformad (4 st), rund (1 st) rektangulär (11 st) 
och kvadratisk (1 st) form på bottenplanet (se fi g. 
4.13.). Tretton av anläggningarna saknar uppgifter 
om bottenplanets utseende. Av boplatsvallarna i 
klapper fi nns en med ovalt bottenplan och en med 
skålformat, de tre andra anläggningarna saknar upp-
gifter.

Försänkningen i marken varierar mellan ing-
en alls och 0,8 m. Sju anläggningar saknar uppgifter 
om djup. Det vanligaste djupet på anläggningarna 
i förhållande till omgivande markyta är 0,1-0,3 m 
inom det intervallet återfi nns 38 anläggningar. Bo-
platsvallar med något större försänkning i förhål-
lande till omgivande markyta mellan (0,35 m – 0,8 m 
djup) utgörs av åtta st. Det genomsnittliga djupet på 
anläggningarna i den fi nare moränen är 0,23 m. An-
läggningarna i klapper har en försänkning som va-
rierar mellan 0,1-0,3 m, med ett genomsnittligt djup 
på 0,18 m i förhållande till omgivande markyta.

Lägena på boplatsvallarna i klapper är i fyra 
fall, av totalt åtta, belägna på relativt branta berg, 
som varit små öar då kustlinjen nådde till dem. Av 
de fyra andra så är en belägen i ett söderläge, en har 
västerexponering, en i östsluttning och den sista har 
varit anlagd ute på ett näs. Övriga boplatsvallar i den 
mer fi nkorniga moränmarken är belägna på relativt 
fl acka ytor och sandiga avsatser, 5 st är exponerade 
mot öster, 2 st har västerexponering, 6 st har en 
nordlig exponering, 9 st har en söderexponering, 5 
st ligger på öar, 12 st ligger i vikar 2 st ligger indrag-
na på näs och 18 st ligger ute på näs (se fi g. 4.14.). 

Vidare studie av hur boplatsvallarna fördelas 
mellan älvdalarna kan man se att Kalixälvens dalgång 
har fl est anläggningar (35 st) följt av Tornedalen (18 
st). Pite älvdal har 6 boplatsvallar, Lule älvdal 4, Töre 
älvdal 2 och Råne älvdal har 1 anläggning. Boplats-
lägena i respektive älvdal visar på att i Kalix älvdal 
så fi nns fl ertalet anläggningar på näs eller indraget 
på näs (13 st), i söderläge (8 st) eller i vikar (8 st). I 
övrigt påträffas de på öar (3 fall), och i norrläge (1 
fall) samt i österexponering (2 st). I Torne älvdal på-
träffas anläggningarna i huvudsak i norr- (3 st) och 
österexponering (5 fall), på öar (5 st), näs (4 st) och 
i vik i 1 fall. Boplatsvallarna i Pite älvdal påträffas i 
3 fall på näs, 2 i norrlägen och 1 anläggning i en vik. 
I Lule älvdal är 2 lämningar påträffade i söderlägen, 
1 anläggning är belägen på ett näs som sträcker sig 
mot norr på en större ö och en är belägen i en vik.

De tio största anläggningarna med golvytor 

Fig. 4.13. Utseende på anläggningarnas bottenplan i intervallet 
99- 80 m ö h. 

Fig. 4.14. Boplatsvallarna exponering inom intervallet 99-80 m 
ö h.
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på mellan 14-35 m2 utmärks inte av någon speci-
fi k lägesplacering för dem som utmärker dem. De 
lite större boplatsvallarna fi nns representerade i alla 
älvdalar utom utanför Töre älvdal. Flest stora bo-
platsvallar påträffas i Kalix älvdal, 4 st av 10. Medan 
Torne- och Lule älvdal har 2 stycken vardera. Små 
boplatsvallar, här mindre än 8 m2 golvyta, utgörs av 
ett 20-tal anläggningar som påträffas i varierande lä-
gen men begränsas i förekomst hittills till Kalix- och 
Torne älvdalar.

4.1.2 Boplatsvallar från neolitikum 

Intervall 79-60 meter över havet 
På nivån 79-60 meter över havet fi nns 71 registrera-
de boplatsvallar i FMIS. De fördelas på 31 RAÄ nr. 
Genomsnittet för antalet registrerade anläggningar 
per lokal är ca 2,2 boplatsvall. Inom detta intervalle 
är det vanligare med tre eller fl er registrerade bo-
platsvallar på en och samma lokal än på högre nivåer 
över havet. Fortfarande består en majoritet, 20 loka-
ler, av ensamliggande boplatsvallar. Tre platser är på-
träffade med två boplatsvallar på varje. På fem RAÄ 
nr är tre boplatsvallar registrerade tillsammans. En 
lokal har fem boplatsvallar registrerade (RAÄ 505 
Råneå sn). Det två resterande lokalerna har 10 res-
pektive 19 boplatsvallar (RAÄ 451 Överkalix sn och 
RAÄ nr 249 Karl-Gustav sn). Den största boplatsen 
av dem, RAÄ nr 249 Karl-Gustav sn har totalt 51 re-
gistrerade anläggningar i form av boplatsvallar och 
boplatsgropar. Huvuddelen av dem ligger på 61-60 
m ö h, men lämningar och fynd återfi nns ner till ca 
57 m ö h. Minst fyra av lokalerna i intervallet är del-
vis undersökta (RAÄ nr 110 Hietaniemi sn, RAÄ nr 
221 och 249 Karl-Gustav sn, respektive RAÄ nr 451 
Överkalix sn, se kap 4.2.1.).

Flest kända anläggningar återfi nns i Torne- 
och Kalix älvdal (24 st respektive 33 st). Vid Råne 
älvdal fi nns 8 boplatsvallar, vid Pite älvdal har 4 st 
påträffats, i Töre- och Lule älvdal fi nns 1 boplatsvall 
påträffad i vardera älvdal. I huvudsak koncentrerar 
sig anläggningarna till den nedre delen av intervallet 
sett till antalet kända lämningar (69-60 m ö h.) 49 
st medan 22 stycken återfi nns i de högre delarna av 
intervallet (79-70 m ö h). Mängden lokaler med bo-
platsvallar är något högre i de övre delarna av inter-
vallet med antal lämningar/lokal ökar i de lägre de-
larna (se fi g. 4.15). Boplatslägena i respektive älvdal 
visar på att i Kalix älvdal låg fl ertalet anläggningar på 
näs eller indragna på näs/uddar (17 st fördelade på 6 

RAÄ nr) och i söderläge (10 st fördelade på 6 RAÄ 
nr). I övrigt påträffas de på öar (1 fall) och i österex-
ponering (2 fall, 2 RAÄ nr) samt västerexponering 
(3 boplatsvallar på samma lokal). I Tornedalen älv-
dal påträffas anläggningarna i huvudsak indraget på 
näs (17 st fördelade på 3 RAÄ nr), en ligger ute på 
näs. 4 stycken har en västerexponering (2 RAÄ nr).

I Råneå älvdal påträffas de i norrläge (5 an-
läggningar på samma RAÄ nr) och på näs (en anlägg-
ning). I Töre har den enda registrerade boplatsvallen 

Fig. 4.15. Fördelning boplatsvallar och lokaler 79-60 m ö h. upp-
delat på 5-metersintervall.

Fig. 4.16. Boplatsvallarna exponering inom intervallet 79-60 m 
ö h.

Fig. 4.17. Genomsnittlig storlek på golvytan vid olika nivåer i 
början av neolitikum.
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legat på ett näs. I Pite älvdal har den ena anläggning-
en varit belägen i ett söderläge medan de andra två 
(samma RAÄ nr) i en vik (se även fi g. 4.16.).

Ungefär hälften av boplatsvallarna har ett 
bottenplan som är fem meter, eller mer, i längd, 34 
st av 78 (en saknar uppgift). De större boplatsval-
larna har en golvstorlek på mellan 5-14x2-6 m. Två 
st har en golvlängd som överstiger tio meter, båda 
dessa boplatsvallar kommer från Raä nr 451 på Lill-
berget i Överkalix sn. Den genomsnittliga storleken 
på golvytan i anläggningarna är 15,2 m2. Storleken 
på golvytan varierar från mindre än 5 m2 upp till 
70 m2 i enstaka fall. De ytmässigt minsta boplatsval-
larna återfi nns generellt sett högre upp i intervallet 
på 79-65 m ö h., här är golvytan i genomsnitt 12,7 
m2. Lämningarna med de största golvytorna är på-
träffade på mellan 64-60 m ö h., här är golvytan i 
genomsnitt 22,5 m2 (se fi g. 4.17.). Fyra boplatsvallar 
är registrerade i klapperstensfält inom det här höjd-
intervallet.

De största anläggningarna, utifrån golvy-
tans storlek, koncentreras till näs och uddar. De lite 
större boplatsvallarna fi nns representerade i Kalix 
och Torne älvdalar. Små boplatsvallar, här avses an-
läggningar med golvytor mindre än 12 m2, påträffas 
i mer varierande lägen och i fl er av älvdalarna. På 
två av lokalerna, Raä nr 451 på Lillberget i Över-
kalix sn och Raä 249 Saivaara i Karl-Gustavs sn, är 
anläggningarna i fl era fall ihopkopplade med andra 
boplatsvallar eller med boplatsgropar. Organisering-
en av boplatsvallarna vad gäller den rumsliga place-
ringen är den inte likartad mellan de två lokalerna. 
Lokalernas läge skiljer dem också åt Lillberget ligger 
djupt inne i en stor havsvik när två älvars utlopp 
i havet medan Saivaara ligger en bra bit söder om 
mynningen till den havsvik som gick in mot Torne 
älv.

Den inre formen på anläggningarna varierar 
mellan oval (20 st), skålformad (2 st), rund (3 st) 
kvadratisk (3 st) och rektangulär (29 st) form på bot-
tenplanet. Elva av anläggningarna saknar uppgifter i 
fornminnesregistret om bottenplanets utseende och 
för tre av dem uppges oregelbunden form (se fi g. 
4.18.). Försänkningen i marken varierar mellan 0,1-
0,5 m med ett genomsnittligt djup på anläggning-
arna om 0,26 m.

Intervall 59-40 meter över havet
I intervallet 59-40 meter påträffas majoriteten av 
de kända boplatsvallarna i Norrbotten, totalt 120 
stycken fördelade på 35 Lokaler. De allra fl esta lig-
ger på nivåer 45 m ö h. eller högre (111 st) medan 
9 boplatsvallar fördelade på 4 lokaler är registrerade 
på 40 m ö h (se fi g. 4.19.). 

På de högre nivåerna (45 m ö h. eller mer) 
dominerar de stora älvdalarna med fl est anläggning-
ar. Snittet för antalet registrerade anläggningar per 
RAÄ nr är 3,6 boplatsvall per lokal. Femton ensam-
liggande boplatsvallar fi nns registrerade, sex av dem 
är registrerade på 55 meterskurvan, fyra på 50 meter, 
sex på 45 meter och två återfi nns på 40 meter över 
havet. Vanligast med ensamliggande boplatsvallar är 
det i Råneå älvdal där fem av dem påträffats. Den 
mest förekommande konstellationen inom detta in-
tervall, efter ensamliggande anläggningar, är fyra bo-
platsvallar på varje lokal eller fl er, fjorton lokaler är 
av den storleken. Fyra lokaler hamnar i gruppen mer 
än en boplatsvall men mindre än fyra stycken en del 
av de lokalerna är dock skadade av senare tiders ex-
ploateringar och anläggningar kan ha förstörts. Det 

Fig. 4.18. Utseende på anläggningarnas bottenplan i intervallet 
79- 60 m ö h. 

Fig. 4.19. Fördelning boplatsvallar och lokaler 59-40 m ö h. upp-
delat på 5-metersintervall.
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största antalet registrerade boplatsvallar återfi nns på 
RAÄ nr 264 Karl-Gustav sn, i Tornedalen, där 21 st 
anläggningar registrerats. De större lokalerna upp-
träder från 60 m ö h. ner till 45 metersnivån däref-
ter minskar både de och antalet registrerade lokaler. 
Minskningen uttryckt i procent mellan 45- och 40 m 
ö h. för antalet kända boplatsvallar är ca 79% och i 
antal lokaler ca 69% (se även fi g. 4.19). Nivån 40 m ö 
h. visar både upp en minskning i antalet boplatsval-
lar samt en minskning gentemot tidigare vad gäller 
antal boplatsvallar per lokal. En trend som förstärks 
ytterligare när man tittar på påträffade anläggningar 
på 35 m ö h.

Den vanligaste placeringen i intervallet är i 
en östlig sluttning eller exponering, 48 boplatsvallar 
har den placeringen fördelat på sju RAÄ nr. I hu-
vudsak är dessa boplatsvallar belägna i Torne älvdal 
(45 st), tre fi nns i Kalix älvdal. Den näst mest före-
kommande placering är på eller indraget på näs, 46 
boplatsvallar fördelade på 14 RAÄ nr har det läget, 
placering av boplatsvallar på näs förekommer i de 
fyra nordliga älvdalarna men saknas i de två södra. 
Lägen i vikar och med sydlig exponering förekom-
mer i sex fall medan västlig exponering förekommer 
i åtta fall (se fi g. 4.20.). En boplatsvall i klapper fi nns 
registrerad i det här intervallet.

Vid närmare studie av den uppgivna storle-
ken av bottenplanet syns en del variation i storleken 
på anläggningarna. Man kan dela in materialets i tre 
grupper utifrån Helskogs (1984) etnografi ska jäm-
förelse av antal hushåll per bostad beroende på bo-
endeytans storlek. En grupp med boplatsvallar med 
lite mindre innermått, 2-5x1-3 m, den första grup-
pen består av 25 anläggningar samtliga har mindre 
än 13 m2 storlek på golvytan. De fl esta av de små 
anläggningarna, alla utom fyra, ligger på nivåer 50 m 
ö h. i intervallet samt koncentreras till främst Torne 
älvdal. Den andra gruppen har innermått i storleks-
nivån, 4-10x2,2-4,5 m stora med golvytor på mellan 
13,5 och 32 m2. De utgör boplatsvallar av en mellan-
storlek med totalt 53 anläggningar. Även här ligger 
de fl esta av boplatsvallarna i Torne älvdal men även 
Lule-, Råne- och Kalix älvdal är representerade. 
Lämningarna efter de här två kategorierna återfi nns 
i alla delarna av intervallet med en liten majoritet på 
nivåer från 50 meter och högre upp i intervallet (30 
st). På den lägsta nivån (40 m ö h.) förekommer tre 
anläggningar av ovan nämnda mellanstorlek 13-32 
m2. Den sista kategorin består av 30 boplatsvallar 
som har innermått mellan 8-27x3-6 m med motsva-

rande golvytor på mellan 36 m2 upp till 81 m2. En 
majoritet av anläggningarna med golvytor större än 
36 m2 ligger utanför Torne älvdal, totalt 18 st. De 
boplatsvallarna påträffas främst i Lule älvdal och 
Töre älvdal men även Råne älvdal och Kalix fi nns 
representerade med några anläggningar. Boplatsval-
larna i den här gruppen är med sex undantag (två 
lokaler) belägna på de lägsta nivåerna (40-45 m ö h.) 
i intervallet.

Den genomsnittliga storleken på anläggning-
arnas golvyta för hela materialet är ca 28,6 m2. Den 
genomsnittliga storleken varierar en del mellan älv-
dalarna och den följer inte en linjär ökning sett över 
tid. Endast Torne älvdal har en majoritet av sina 
anläggningar i de delar av intervallet som omfattar 
nivåerna 54-50 m ö h. (övriga älvdalar, utom Kalix, 
saknar nästan helt kända anläggningar i de delarna 
av intervallet) och de anläggningarna är överlag min-
dre storleksmässigt, i genomsnitt 17,4 m2, än de är i 
den nedre delen. Räknar man in den genomsnittliga 
storleken på golvytan från den lägsta nivån med re-
gistrerade boplatsvallar (45 m ö h.) i Torne älvdal, 
den som förefaller vara mest samtida sett till höjd 
över havet, med anläggningarna i de andra älvdalar-
na så blir den genomsnittliga storleken på golvytan 

Fig. 4.20. Boplatsvallarnas exponering inom intervallet 59-40 m 
ö h.

Fig. 4.21. Fördelning över genomsnittlig storlek på golvytan inom 
nivåerna 59-40 m ö h.
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ytterligare lite större för intervallet till 33,5 m2.
De största boplatsvallar med golvytor på 36 

m2 eller mer är koncentreras till näs och uddar, sex 
av totalt tio lokaler, mellan övriga lägen är fördel-
ningen jämnare. De lite större boplatsvallarna fi nns 
representerade i framförallt Torne-, Töre-, Kalix 
och Lule älvdalar, men de har även påträffats i Råne 
älvdal. Boplatsvallar där golvytan är mindre än 13 
m2, påträffas i mer varierade lägen efter kusten och 
koncentreras till Torne älvdal.

Den inre formen på anläggningarna varierar 
mellan oval (29 st), skålformad (3 st), rund (1 st), 
oregelbunden (5 st), kvadratisk (2 st) och rektangu-
lär (38 st) form på bottenplanet. 8 st anläggningar 
var så skadade att form på bottenplanet inte kunde 
avgöras vid inventeringstillfället. 20 st av anläggning-
arna saknar uppgifter om bottenplanets utseende 
och 5 st har ett oregelbundet utseende (se fi g. 4.22.). 
Försänkningen i marken varierar mellan 0,1-0,5 m 
med en genomsnittligt djup på anläggningarna om 
0,26 m.

4.1.3 Boplatsvallar från tidig metalltid

Intervall 39-20 meter över havet
På den lägsta nivån över havet, 39-20 m ö h., i ma-
terialet återfi nns 14 registrerade lämningar fördelade 

Fig. 4.22. Utseende på anläggningarnas bottenplan i intervallet 
59- 40 m ö h.

Fig. 4.24. Karta över boplatsvallarna på RAÄ nr 90 Nederluleå sn. efter Liedgren (Liedgren & Hedman 2005:43).

Fig. 4.23. Fördelning boplatsvallar och lokaler 39-20 m ö h. upp-
delat på 5-metersintervall.
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på 4 RAÄ nr. Snittet för antalet registrerade anlägg-
ningar per lokal är 3,5 boplatsvall per RAÄ nr. Ma-
terialet utgörs av ett litet underlag och en lokal med 
11 boplatsvallar drar upp genomsnittsiffran, övriga 
RAÄ nr har en anläggning var (se fi g. 4.24). Den 
tämligen anläggningstäta och ytmässigt stora bo-
platsen, utanför Lule älvdal Raä nr 90 Nederluleå sn 
med 11 st boplatsvallar, saknar hittills motsvarighe-
ter från samma tid i området (se fi g. 4.23.).

Storleken på lämningarna är generellt sett 
mindre än under föregående period med ett undan-
tag för RAÄ nr 428 Råneå sn där längden på botten-
planen är 14 meter. Den relativt stora boplatsvallen 
tillhör de högre nivåerna i intervallet (belägen på 35 
m ö h.) Luleå älvdal dominerar annars på den här 
nivån i antal anläggningar, en anläggning är hittad i 
Pite älvdal, en i Råneå och en i Kalix älvdal. Den ge-
nomsnittliga storleken på golvytan i anläggningarna 
är 17,2 m2. 

Boplatslägen varierar mellan norrläge, 12 
anläggningar (2 RAÄ nr) och en i söderläge (se fi g. 
4.25.). Den inre formen på anläggningarnas botten-
plan varierar mellan kvadratisk (3 st), skålformad (1 
st), rund (1 st), oval (1 st) och rektangulär (6 st). 2 
st har ett oregelbundet utseende (se fi g. 4.26.). Inga 
lämningar är registrerade i Kalix-, Råne-, Töre och 
Torne älvdalar i intervallet. Försänkningen i marken 
varierar mellan 0,1-0,5 m med ett genomsnittligt 
djup på anläggningarna om 0,22 m.

Inga boplatsvallar är sen registrerade på lägre 
nivåer utan bebyggelseformen verkar försvinna från 
kustområdet för att kanske ersättas av de så kallade 
tomtningarna. Tomtningar som i en del fall påmin-
ner om boplatsvallar. 

4.1.4. Boplatsvallarnas rumsliga place-
ring över tid, mesolitikum – tidig me-
talltid

En boplatsvall och andra lämningar kan ha fl era 
lägen beroende på vilken skala man använder över 
landskapet när man studerar det. Många boplatsval-
lar, sett över tid, förefaller ha legat på öar av olika 
storlek. Även om de ligger på öar så har jag i den 
här studien tagit hänsyn till vart på ön de ligger och 
i första hand beskrivit den exponeringen som bo-
platsläget gett utifrån den bedömningen. Avgörande 
för om bedömningen av att läget är på en ö blir 
därigenom aktuellt först och främst när boplatsval-
len/vallarna inte ligger nära en tänkt strandlinje på 

en viss sida utan i ett centralt läge på det som en 
gång varit en ö. Boplatsvallarna har i dessa fall oftast 
legat på mindre öar. Underlag för bedömningarna 
av läget har varit kartstudier av Ekonomiska kartan 
skala 1:20 000, Blå kartan skala 1:100 000, Norrbot-
tens länsstyrelses offi ciella, digitalt tillgängliga och 

Fig. 4.25. Över hur boplatsvallarna exponeras inom intervallet 
39-20 m ö h.

Fig. 4.26. Utseende på anläggningarnas bottenplan i intervallet 
39- 20 m ö h.

Fig. 4.27. Boplatsvallarnas placering/exponering i terräng från 
HK ner till 100 m ö h.
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allmänna kartdatabas benämnd ”Kulturdata” samt 
RAÄ´s Internettjänst FMIS fornminnessök.

Den tidiga mesolitiska bosättningen, från HK 
ner till 100 m ö h, förefaller ha stor variation i lä-
gena för var boplatsvallar förekommer (se fi g. 4.27.). 
Större lokaler med fl er än en boplatsvall påträffas 
oftast i en östlig eller en västlig exponering (se fi g. 
4.27.). En vanlig typ av placering av boplatsvallen/
vallarna förefaller ha varit indraget på näs, gärna i en 
centrerad position där själva näset eller udden börjar 
vilket gjort att man haft ungefär lika långt till strand-
linjen på båda sidorna. 

I fl ertalet fall förefaller boplatsvallarna ha va-
rit placerade på större eller mindre öar i innerskär-
gården. Materialets ringa omfång gör det svårt att 
avgöra om boplatslägena placering domineras av 
något läge. En hel del har dock en exponering mot 
väster men exempel på exponering mot norr, öster 
och mot söder förekommer där inga utmärkande 
topografi ska drag kan ses enbart utifrån kartstudier 
för val av plats.

Boplatsvallar i klapper uppträder för första 

gången i inventeringens material i intervallen mellan 
149-120 m ö h. (se fi g. 4.28.). De skiljer sig generellt 
sett ut mot boplatsvallar i den fi nkornigare morän-
marken genom att de är anlagda i klapperstensfält, 
brantare terräng, gärna i krönlägen och nästan ute-
slutande på vad som en gång varit mindre öar ute till 
havs. Boplatsvallarna i innerskärgården ligger i en 
fl ackare terräng i ett landskap som påverkas snab-
bare av landhöjningen, än boplatsvallarna i klapper, 
genom att närheten till vatten snabbare försvinner i 
ett fl ackt landskap. Det här gör att anläggningarna i 
klapper kan ha varit längre i bruk än boplatsvallar i 
fl ack fi nkornig mark genom att de behöll ett strand-
nära läge längre än de senare. Att de högst belägna 
boplatsvallarna i klapper ligger under 150 m ö h. och 
inte ännu högre upp kan tyda på att bruket av dem 
är något som växt fram över tid. Under slutet av me-
solitikum verkar en nergång ske i andelen boplats-
vallar anlagda i klapper gentemot den totala andelen 
av boplatsvallar som anläggs (se fi g. 4.28.).

Under slutet av mesolitikum och början av 
neolitikum, på nivåerna 99-80 m ö h., förekommer 
liknande val av lägen som tidigare när det gäller bo-
platsvallar i klapper. De är anlagda i brantare terräng 
och i princip uteslutande på vad som varit mindre 
öar längre ut till havs. Undantaget är en boplatsvall i 
klapper med ett söderläge och en som är anlagd på 
ett näs. Den jämnaste fördelningen mellan boplats-
vallar i klapper och boplatsvallar i den fi nkorniga 
moränmarken syns i intervallet mellan 119-100 m ö 
h. (se fi g. 4.28.). Fem av boplatsvallarna i intervallet 
99-80 m ö h. är belägna i klapperstensfält, vilket är 
en liten minskning mot föregående nivå sett i antal 
(åtta stycken), men en stor minskning sett till den 
kända andel anlagda boplatsvallar eftersom antalet 
kända lokaler med boplatsvallar ökat i antal (se fi g. 
4.28.). Boplatsvallarna i klapper förefaller ha en upp-
gång i antal under slutet av Ansylussjöns tid och en 
nedgång under början av Litorinahavet utbildande 
och under Atlantisk tid.

Över tid kan en förskjutning från övriga lä-
gen ses mot ett ökat anläggande av boplatsvallarna 
under neolitikum placering längre ut på uddar/näs 
ses jämfört med mesolitiska nivåer, 23 st boplats-
vallar mellan 99-80 m ö h. är placerade i det läget 
av totalt 68 anläggningar motsvarande 34% av bo-
platsvallarna och 38% av lokalerna (se fi g. 4.29.). I 
nivåerna från 100 m ö h. upp till HK har 18% av 
boplatsvallarna anlagts i anslutning till näs (24% sett 
till antal lokaler). En annan skillnad mot boplatsval-

Fig. 4.28. Stapeldiagram som visar antalet boplatsvallar i fi nkor-
nig moränmark och antal boplatsvallar i klapper på olika nivåer 
över havet. 

Fig. 4.29. Boplatsvallarnas placering/exponering i terrängen från 
99-80 m ö h.
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lar på nivåer över 100 m ö h., där en västlig expo-
nering också var vanlig så saknas den här. I det här 
intervallet (99-80 m ö h.) är lokaler med fl er än en 
boplatsvall vanligast i vikar eller i en östlig expone-
ring. Boplatsvallar på öar och i söderlägen är också 
relativt vanligt förekommande.

På nivåerna 79-60 m ö h. (här motsvarande 
tidig- och mellanneolitikum) förstärks den vanligas-
te lokaliseringen för boplatsvallar till ett (indraget) 
läge på uddar/näs, 37 st av 71 anläggningar motsva-
rande 52% av materialet. Antalet lokaler belägna på 
näs uppgår till 37,5% av materialet (se fi g.). Antalet 
boplatsvallar per lokal uppgår i genomsnitt till 3,1 
st. Genomsnittet annars för hela intervallet är 2,2 
boplatsvall/lokal (se ovan). Andra mer frekvent fö-
rekommande lägen är söderlägen men här är antalet 
boplatsvallar per lokal lägre ca 1,6 boplatsvall/lokal 
(se fi g. 4.30.).

 En nergång syns i placeringen av boplatsval-
lar på mindre öar, vikar och östlig exponering (se fi g. 
4.30.), variationen mellan olika älvdalar är stor i ma-
terialet. I älvdalarna med fl est boplatsvallar, Torne- 
och Kalix älvdal, dominerar uddar/näs, men i Kalix 
fi nns även en stor andel i söderlägen, 10 st av totalt 
30 anläggningar.

Längre fram under mellan- och senneolitikum 
(på nivåerna mellan 59-40 m ö h.) förändras place-
ringen av boplatsvallar gentemot tidigare. Andelen 
boplatsvallar belägna på näs och uddar är i stort sett 
oförändrad 38% jämfört med början av neolitikum 
sett till antal anläggningar medan andelen lokaler 
ökar något till 40%. I praktiken betyder det att lo-
kalerna på näs och uddar har ett oförändrat antal 
boplatsvallar (ca 3,3 st/lokal) gentemot i början 
av neolitikum. En förskjutning syns i anläggandet 
till en östlig exponering. Där påträffas lokaler med 
ett större antal boplatsvallar i genomsnitt per lokal. 
40% av boplatsvallarna påträffas i östlig exponering 
(21% av lokalerna) (se fi g. 4.31.). Genomsnittligt an-
tal boplatsvallar/lokal med östlig exponering är 6,9 
st per lokal. I genomsnittet ökar antalet boplatsvallar 
per lokal till 3,6 boplatsvall per lokal för hela inter-
vallet. I vikar och på öar förekommer inom det här 
intervallet även lokaler med ett fl ertal boplatsvallar 
inom samma RAÄ nr. 

Sett i en större skala har boplatsvallar ibland 
anlagts på relativt stora öar, ca 5 x 10 km stora, i 
enstaka fall fi nns fl era stora lokaler från ungefär 
samma tid på en ö exempelvis i området runt Ylinen 
Perävaara utanför Torneälvens utlopp (se fi g. 4.57.). 

Fig. 4.30. Boplatsvallarnas placering/exponering i terrängen från 
79-60 m ö h.

Fig. 4.31. Boplatsvallarnas placering/exponering i terrängen från 
59-40 m ö h.

Fig. 4.32. Fördelning efter höjd över havet av kända lokaler och 
antal boplatsvallar utanför Torne älvdal.
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Flera av de större älvdalarna saknar för närvarande 
kända boplatsvallar redan i de lägre delarna av in-
tervallet. 

Från tidig metalltid (39-20 m ö h.) fi nns bara 
fyra lokaler registrerade och de fördelar sig på tre 
olika boplatslägen, i form av två lokaler i norrläge, 
en i söderexponering och en med östlig exponering. 
Det magra materialet gör det svårt att föra en dis-
kussion kring dem angående förändringar över tid 
i boplatslägen. Däremot kanske verkar det som att 
boplatsvallarna, åtminstone fram till 20 m ö h., före-
faller ha övergivits utanför och kring alla älvdalarna 
i Norrbotten.

4.1.5. Boplatsvallarnas fördelning 
mellan älvdalarna, mesolitikum-tidig 
metalltid

Totalt ingår, som tidigare nämnts, 328 boplatsvallar 
fördelade på 152 RAÄ nr i materialet under högsta 
kustlinjen. De fördelar sig som följer utefter älvda-
larna; Torne älvdal har 152 boplatsvallar ca 46% av 
antalet kända anläggningar, fördelat på 53 RAÄ nr 
motsvarande 34% av lokalerna (se även fi g. 4.32. 
och 4.33.).

Boplatsvallar från Torne älvdal har påträffats 
i sådana lägen över havet att de har representation, 
i form av anläggningar, från de övre delarna av in-
tervallet 175 –170 m ö h., närmast motsvarande HK 
för området och ner till 45 m ö h. På nivåer under 
45 m ö h. har hittills (2006) inga boplatsvallar regist-
rerats i FMIS från Torne älvdal.

I Kalix älvdal återfi nns 100 boplatsvallar 
(motsvarande ca 30,5% av det kustanknutna materi-
alet under HK) fördelat på 56 RAÄ nr motsvarande 
ca 37% av lokalerna (se fi g.4.33 och 4.34). Kalixäl-
vens dalgång har därmed fl est kända lokaler med 
boplatsvallar medan Torne älvdal har fl est boplats-
vallar i materialet. 

Boplatsvallar från Kalix älvdal har represen-
tation från 165 m ö h. och ner till som lägst 35 m 
ö h. Tyngdpunkten över antalet kända lämningar 
utifrån höjden över havet ligger under senare delen 
av mesolitikum, ungefär strax innan och då Sär 1 
keramiken sprids över Finland, Karelen, Finnmark 
och Kolahalvön. På nivåer motsvarande neolitikum 
påträffas i huvudsak enstaka större lokaler (se fi g. 
4.34.).

Töreälvens dalgång har 15 boplatsvallar (ca 
4,5% av materialet) fördelade på 9 RAÄ nr motsva-
rande ca 6% av antalet lokaler, de är påträffade från 
90 m ö h. och ner till 40 m ö h.

I Råne älvdal så har 17 boplatsvallar registre-
rats (ca 5 % av materialet) fördelade på 12 RAÄ nr 
motsvarande ca 8% av antalet lokaler. Boplatsvallar 
från Råne älvdal har en representation från 100 m 
ö h. och ner till 35 m ö h. Lule älvdal har 29 re-
gistrerade boplatsvallarna (motsvarande ca 9,0% av 
materialet) fördelade på 10 RAÄ nr motsvarande ca 
7% av antalet lokaler. Boplatsvallar från Lule älvdal 
har representation från 190 m ö h. och ner till 20 m 
ö h. vilket är de högsta och lägsta nivåerna i studien. 
Materialet fördelar sig ojämnt över de olika nivåerna 
med stora ”glapp” där inga lämningar fi nns registre-

Fig. 4.33. Stapeldiagram som visar antal registrerade boplatsval-
lar och antal lokaler med boplatsvallar i och utanför de olika älv-
dalarna under HK.

Fig. 4.34. Fördelning efter höjd över havet av kända lokaler och 
antal boplatsvallar utanför Kalix älvdal.
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rade exempelvis från nivåerna 90-70 och från 70-55 
m ö h. saknas registrerade lämningar. Spridningen 
av boplatsvallar över olika intervallen blir bara lite 
jämnare om man skulle räkna in de 11 boplatsval-
larna under HK som idag ligger vid vatten eftersom 
de fördelar sig på ett liknande sätt som de som inte 
är vattennära i intervallet under HK. I Lule älvdal 
har två relativt stora boplatser påträffats i de lägre 
delarna av intervallet (45-40 m ö h), RAÄ nr 306 
Överluleå sn samt RAÄ nr 642 Nederluleå sn. Yt-
terligare en lokal i den allra lägsta delen 20 m ö h., 
RAÄ nr 90 Nederluleå sn bryter bilden av ett totalt 
försvinnande av boplatsvallar i de större älvdalarna 
redan under senneolitikum. 

I Pite älvdal har 15 boplatsvallar registrerats 
(ca 4,5% av det kustanknutna materialet under HK) 
fördelat på 12 RAÄ nr motsvarande ca 8% av an-
talet lokaler. Materialet är utspritt från boplatsval-
lar registrerade 150 m ö h. ner till 25 m ö h. En 
majoritet av lämningarna återfi nns på nivåer från 80 
meter eller högre, tre lämningar fi nns på nivån 65-60 
m ö h. Efter dem är det ett hopp ner till den lägst 
registrerade lämningen på 25 m ö h. Spridningen av 
boplatsvallar mellan olika intervallen blir inte jäm-
nare om man räknar in de fyra boplatsvallarna un-
der HK som idag ligger vid vatten. På grund av att 
de fördelar sig på ett liknande sätt i intervallet över 
havet som de som inte ligger vid vattendragen idag. 
Om materialet är representativt utifrån höjden över 
havet så förefaller intresset, eller möjligheterna, för 
att anlägga boplatsvallar ha försvunnit ur Pite älvdal 
redan under mellanneolitikum och återkommit först 
århundradena strax före vår tideräknings början.

Möjliga orsaker bakom en ojämn fördelning 
av boplatsvallar
Hittills fi nns inte en jämn fördelning i någon älv-
dal där boplatsvallar fi nns representerade över hela 
den tidsepok som de förefaller ha använts. Området 
med den jämnaste fördelningen av boplatsvallar har 
varit utanför Kalix älvdal. Det här kan bero på olika 
faktorer som sociala och kulturella förändringar, 
olika kopplingar till anläggningen som sådan, sen-
tida exploateringsgrad i området, inventerare och 
inventeringsmetodik efter fornlämningar i olika om-
råden samt inventeringsgrad. Samtliga ovan nämnda 
orsaker kan ge utfall i materialet. Om man tittar på 
inventeringsgrad först så kan man konstatera att för 
Torne älvdal så är inventeringsgraden bra under HK 
(se tabell 4.2.).

Lägst inventeringsgrad är det i Pajala kom-
mun där 62% av ytan är revideringsinventerad, det 
här påverkar inte lägre nivåer över havet eftersom 
hela Pajala kommun ligger på mer än 90 m ö h. För 
Övertorneå och Haparanda kommuner är invente-
ringsgraden 100%. I Kalix- och Töre älvdal är siff-
rorna relativt höga, i Överkalix kommun är 82% re-
videringsinventerad och i Kalix 100%. För Kalix del 
kan det dock vara av intresse att hålla i minnet att 
det var här man började inventera 1984 och att man 
då saknade kunskaper om boplatsvallar (se ovan), 
här kan därför representationen vara mindre än vad 
den annars skulle ha varit. För Lule- och Råne älvdal 
är inventeringsgraden också ganska hög, i Bodens 
kommun är 72% revideringsinventerad medan Lu-
leå kommun inventerats på 94,5% av ytan. Sämre 
är det för den del av Luleälven som ligger inom 

Kommun Inventerad yta km2 Kommunens yta Inventerad yta % Älvdal/älvdalar
Pajala 4900 7866 62 Torne/Kalix älvdal
Övertorneå 2374 2374 100 Torne älvdal
Haparanda 919 919 100 Torne älvdal
Överkalix 2290 2790 82 Kalix/Töre älvdal
Kalix 1803 1803 100 Kalix/Töre älvdal
Jokkmokk 6300 18144 34 Lule älvdal
Boden 3097 4297 72 Lule /Råne älvdal
Luleå 1707 1807 94,5 Lule /Råne älvdal
Älvsbyn 1663 1713 97 Pite älvdal
Piteå 2986 3086 97 Pite älvdal

Tabell 4.2. Inventeringsläget 2004 i de berörda älvdalarna under HK efter revideringsinventeringarna (1984-2004). Uppgifterna tagna 
ur Liedgren & Hedman (2005:3 tabell 1).



64

Jokkmokks kommun där 34% av kommunens yta 
inventerad. De lägre delarna av Lule älvdal inom 
Jokkmokks kommun är dock i större utsträckning 
inventerade än de högre delarna. Området längs 
Pite älvdal är åtminstone på papperet välinventerat, i 
både Älvsbyn- och Pite kommuner har 97% av ytan 
revideringsinventerats. 

Det förefaller som att områdena också sö-
der om Torne- och Kalix älvdalar, som har betyd-
ligt färre boplatsvallar är lika väl inventerade. Det 
är också i stort sett samma inventerare som först 
inventerade i Haparandaområdet och senare inven-
terade området kring de nedre delarna av Lule älvdal 
(muntlig uppgift Lennart Klang). Lule- och Torne 
älvdalar är de områden i studien som är mest lika 
i fråga om topografi skt utseende under HK, med 
sina stora fl acka kustslätter där HK når lång in över 
dagens landmassa (se kap 1.6. samt fi g. 1.2.). Sett till 
förekomst av boplatsvallar skiljer de sig däremot en 
hel del ifrån varandra.

Exploateringsgraden under HK i Norrbotten 
är generellt sett låg men det fi nns skillnader mel-
lan älvdalarna. Längs samtliga älvdalar etablerades 
jordbruket någon gång mellan 1000-1200-talet vil-
ket kan ha förstört en del lämningar. Under med-
eltiden etablerades även en del järnbruk i området. 
På senare tid har även skogsbruket förstört en del 
lokaler i samband med föryngringsåtgärder. Den här 
typen av exploateringar är gemensam för alla älv-
dalar, men kan ha drabbat lokaler med boplatsval-
lar i olika grad. Den älvdal i materialet som utsatts 
för de största exploateringarna i området, där kus-
tanknutna fornlämningar kan ha försvunnit, torde 
vara Lule älvdal. Där har en omfattande utbyggnad 
av vattenkraft skett med stora överdämda områden 
som följd och där fi nns en relativt stor stad i form av 
Boden där staden samt fl era regementen tagit en del 
plats på nivåer från ca 30 m ö h upp till ca 70 m ö h. 
Långt ifrån alla lägen inom intervallet 30-70 m ö h. 
är dock exploaterade inom de här nivåerna utanför 
Lule älvdal. 

Ett mindre försök gjordes för att ta reda på 
om ortnamnen kunde avslöja platser där boplatsval-
lar legat eller ligger som exempelvis namnet Grop-
bakkeengen i Finnmark gör. Idén kom efter ett tips 
från en av personerna som deltagit i inventeringarna 
i Norrbotten. Minst ett ortnamn uppmärksamma-
des i samband med inventeringen som kan antyda 
att boplatsvallar funnits på en lokal. Ortnamnet är 
Grubbnäsudden vid sjön Storträsket, ca 65 m ö h., 
på gränsen mellan Hietaniemi och Nederkalix sock-
nar (muntlig uppgift Olsson). Inga boplatslämningar 
kom dock att registreras på själva udden, som idag är 
åker/ängsmark, i samband med inventeringen. Ett 
tiotal andra intressanta namn framkom i samband 
med ortnamnssökningar men dessa har ännu inte 
kontrollerats närmare i fält.

Fig. 4.35. Stapeldiagram över genomsnittlig golvyta på boplatsval-
larna utifrån deras höjd över havet. 

Fig. 4.36. Boplatsvallarnas antal och inre form utifrån höjd över 
havet. En trend kan ses mot ett ökat inslag av rektangulära/
kvadratiska boplatsvallar på lägre nivåer, liksom en ökad andel 
skadade anläggningar.

Fig. 4.37. Genomsnittlig nergrävning av golvytan inom olika in-
tervall över havet. 
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4.1.6. Boplatsvallarnas storlek och 
form över tid

Från tiden för de äldsta anläggningarna fi nns ett gan-
ska litet material så att ett mindre antal nya fynd av 
boplatsvallar med kraftigt avvikande storlek skulle 
få genomslag i materialet, med reservation för detta 
presenteras materialet. Måttangivelser som resulte-
rar i golvytor mindre än tre kvadratmeter har inte 
medtagits när beräkningar av den genomsnittliga 
golvytan gjorts på grund av att det är mindre troligt 
att små anläggningar använts som bostäder.

Den allra äldsta fasen av boplatsvallar, som 
ligger på nivåer från 150 m ö h. och upp till HK, 
har bottenplan som i huvudsak är ovala eller skålfor-
made. Genomsnittlig storlek på golvytan är 7,8 m2

(se fi g. 4.35.) Under nästa fas 149 till 120 m ö h. är 
den genomsnittlig storlek på golvytan 9,5 m2, några 
lite större anläggningar med golvytor mellan 18-19 
m2 kan vara fl erfamiljshus eller byggnader med an-
dra/fl er funktioner än enbart boende. Den inre for-
men är i huvudsak oval eller rund, rektangulär form 
förekommer i ett par fall. Inom intervallet fi nns de 
första anlagda boplatsvallarna i klapper, deras form 
och storlek liknar de som påträffas i den fi nkorni-
gare moränen.

I nivån 119 till 100 m ö h. har majoriteten av 
anläggningarna bottenplan som är ovala eller skål-
formade. Boplatsvallarna i klapper inom detta inter-
vall är generellt sett djupare även om några grunda 
undantag också fi nns. Andelen med rektangulär och 
kvadratisk form ökar jämfört med tidigare perioder 
men fortfarande dominerar rundade former. I några 
fall saknas beskrivningar av bottenplanets utseende. 
Boplatsvallar i klapper har liknade storlekar och 
form som övriga. Genomsnittlig storlek på golvytan 
är 10,1 m2, inga tydliga undantag i form av större 
anläggningar syns i intervallet.

Boplatsvallarna i intervallet 99-80 m ö h. har 
bottenplan som är ovala eller skålformade, ca tre av 
fyra anläggningar har den formen medan en fjärde-
del är kvadratiska eller rektangulär av de som har 
uppgiven form. Genomsnittlig storlek på golvytan 
är 9,5 m2. Det fi nns några undantag från den genom-
sittliga storleken i form av små boplatsvallar, <5 m2

och några större anläggningar på mellan 15-35 m2. 
I det här intervallet fi nns de fl esta av de påträffade 
boplatsvallarna som kan härröra från mesolitikum, 
här fi nns också den största variationen i anläggning-
arnas form och storlek och den största spridningen 

av dem över området.
På nivåer som motsvarar senmesolitikum och 

början av neolitikum ökar antalet registrerade läm-
ningar ytterligare och en övergång sker mot större 
boplatsvallar. I intervallet 79-60 m ö h. är den ge-
nomsnittliga storleken på anläggningen 15,2 m2 vil-
ket är en ökning av golvytan med 60% jämfört med 
de mesolitiska. Även här fi nns anläggningar som har 
golvytor som avviker från genomsnittet sju anlägg-
ningar har en golvyta som är mellan 40-70 m2. Den 
övervägande formen på golvytan förändras också 
i materialet från rund/oval (25 anläggningar) till 
övervägande rektangulära/kvadratiska (30 st) (se fi g. 
4.36.). I de övre delarna av intervallet, 75-70 m ö h. 
dominerar anläggningar med runda former medan 
den rektangulära formen på golvytan är i majoritet 
kring 60 m ö h. en nivå över havet som i sin tur till 
storleken domineras av två lokaler, Lillberget, RAÄ 
451 i Överkalix sn och Saivaara, RAÄ 249 i Karl-
Gustav sn. Djupet på den genomsnittliga försänk-
ningen i markytan är också störst i det här intervallet 
(se fi g. 4.37.).

Under mellan och senneolitikum i intervallet 
59-40 m ö h. ökar den genomsnittliga storleken på 
golvytorna ytterligare i materialet till 28,6 m2. En ök-
ning av golvytan med ca 88% jämfört med föregå-
ende period och ca 200% jämfört med boplatsvallar 
från senmesolitikum. Ovala/runda (46 st) former 
på golvytan dominerar i materialet följt av rek-
tangulära/kvadratiska (42 st). En mindre andel an-
läggningar uppges ha oregelbundna former medan 
andra är förstörda av skogsbruket. En ganska stor 
andel (27 st) av anläggningar är skadade eller saknar 
uppgift om inre form. På nivåer som motsvarar tidig 
metalltid (39-20 m ö h.) minskar antalet kända an-
läggningar och likaså den genomsnittliga storleken 
på golvytan till 17,2 m2 vilket ganska bra motsvarar 
storleken på golvytan i början av neolitikum.

Anläggningarnas djup sett över tid förändras 
endast marginellt, enskilda kraftigt avvikande värden 
förekommer men det genomsnittliga djupet föränd-
ras inte mer än marginellt mellan olika intervall (se 
fi g. 4.37.). Man hade kunnat tänkta sig att om bo-
sättningarna generellt sett skulle bli längre på ett och 
samma ställe under någon period så skulle det ha 
kunnat resultera i djupare försänkning i marken till 
följd av ex återkommande urstädningar av golvytan. 
Något tydligt intervall med ett generellt sett mer 
försänkt golvplan som skulle kunna avspegla längre 
användningsperioder syns inte i materialet. Djupast 
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nergrävda i marken är anläggningarna från 79-60 m 
ö h. De är i genomsnitt 10 cm djupare nergrävda 
än de i intervallet ovanför och 7 cm djupare än de 
i intervallet efter (59-40 m ö h.). Möjligen speglar 
det en något längre bosättning på lokalerna under 
tidigneolitikum jämfört med tidigare och senare pe-
rioder.

4.1.7. Lokalernas förändring över tid i 
förhållande till antalet boplatsvallar

Jämför man antal påträffade lokaler i förhållande till 
antal boplatsvallar inom olika intervall så ser man 
att antalet lokaler är högst inom nivån 99-80 m ö 
h. medan den största mängden registrerade boplats-
vallar fi nns i intervallet mellan 59-40 m ö h. (se fi g. 
4.38.). På nivåer som motsvarar mesolitikum syns 
en jämn fördelning mellan antal lokaler och antal 
boplatsvallar. Samtidigt så ökar både antalet kända 
lokaler och antal boplatsvallar successivt. Under 
övergången till neolitikum ändras det här förhållan-
det och antal kända lokaler med boplatsvallar mins-
kar och medan antal kända boplatsvallar håller sig 
på ungefär samma nivå som under slutet av mesoli-
tikum. Skillnaden är att antal boplatsvallar per lokal 
ökat gentemot tidigare. Tendensen att antalet lokaler 
innehåller allt fl er boplatsvallar i genomsnitt fortsät-
ter i intervallet 59-40 m ö h. motsvarande mellan 
och senneolitiska nivåer. Därefter minskar både an-
talet kända lokaler och boplatsvallar (snabbt?) i bör-
jan av det sista intervallet 39-20 m ö h. motsvarande 

nivåer från tidig metalltid (se fi g. 4.38.).
Kopplar man det här mot hur den genom-

snittliga storleken golvytan förändras framträder 
ingen klar förändring i intervallet 99-80 m ö h. men 
en studie av hela materialet från mesolitikum så syns 
den största variationen i anläggningarnas storlek 
från de största till de allra minsta i materialet inom 
det här intervallet. Under nästa intervall (79-60 m 
ö h.) ökar genomsnittstorleken på golvytan ökar till 
ca 15,2 m2. I påföljande intervall (59-40) sker en yt-
terligare ökning av storleken på golvytan (28,6 m2) 2) 2

parallellt med ökningen av antal boplatsvallar per 
lokal. Sett över tid kan det något förenklat sägas att 
under mesolitikum fi nns en jämn relation i fördel-
ningen mellan antal boplatsvallar och antalet lokaler. 
Från slutet av mesolitikum/början av neolitikum 
förekommer färre lokaler med boplatsvallar men 
antalet boplatsvallar per lokal ökar och boplatsval-
larna blir successivt också bli allt större. I början av 
tidig metalltid överges den här utvecklingen helt och 
lokaler med boplatsvallar minskar fram till århund-
radena strax före och kring vår tideräknings början 
då nya lokaler med boplatsvallar av mindre, närmast 
tidigneolitisk, storlek anläggs igen. Förändringarna i 
storlek och antal boplatsvallar per lokal kan till viss 
del spegla organisatoriska förändringar som sker 
över tid i kustsamhällena.

4.1.8. Tidigare studier av 
kustområdet med utgångspunkt i 
fornminnesregistret 

Innan den här studien gjordes har ett antal arbeten 
av andra arkeologer presenterades rörande lämning-
ar med utgångspunkt i inventeringens resultat, inom 
samma geografi ska område och delvis också i tid 
(se ex Klang 1987, 2002, Lundin 1989, 1992, Sturk 
1992, Halén 1994, 1995, Johansson 1996 samt Lied-
gren & Hedman 2005). Det här kapitlet utgör en 
sammanfattning av arbeten som tagit utgångspunk-
ter i FMIS rörande stenåldern i Norrbotten.

Stenålderslokaler 
Halén (1994:192-194,1995:234-235) gjorde i sin 
avhandling en undersökning över vilka lägen längs 
kusten boplatslokaler generellt mest förekom från 
stenåldern och framåt samt på vilka nivåer över ha-
vet de var mest förekommande. Studien omfattade 
441 R-markerade lokaler på mellan 115-15 m ö h. 
medan studien av boplatslägen omfattade 121 R-

Fig. 4.38. Stapeldiagram över antal påträffade lokaler i förhållan-
de till antal boplatsvallar inom olika intervall. Flest kända lokaler 
återfi nns i intervallet mellan 99-80 m ö h medan fl est boplatsval-
larna återfi nns i intervallet 59-40 m ö h.
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markerade lokaler utgående från ekonomiska karta 
skala 1:20 000. Enligt studien så framkom ingen syn-
bar skillnad mellan boplatser belägna på öar och de 
på fastlandet. Resultatet av studien visar på att 60% 
av lokalerna legat på näs/uddar, 21% ligger längs 
relativt raka, svagt konvexa eller konkava kustlinjer 
medan 19% varit anlagda i vikar (Halén 1995:234-
235). Den höga andelen av boplatser på näs/uddar 
tolkar Halén som ett resultat av att ett visst lä kunde 
fås där samt att fi sket vid den här typen av lägen kan 
ha varit bättre (Halén 1995:235). Studien av lokaler 
på olika nivåer över havet visar en relativ jämn frek-
vens av lokaler från senmesolitikum, ca 90 m ö h. 
genom neolitikum fram till ca 45 m ö h. då kurvan 
bryts och antalet kända kustnära lokaler minskar. 
Brytningen vid 45 m ö h motsvarar i tid ca 2300 fvt., 
enligt Halén (1995:238 se även fi g. 2.6.). Att anta-
let boplatser kraftigt minskar vid den här tidpunk-
ten beror, enligt Halén (1994:192) på att något hänt 
som gjorde det möjligt att bo på andra platser än 
vid havet. Förklaringen kan vara jordbruk och/eller 
boskapsskötsel eller boskapsskötsel/renskötsel. Ha-
lén (1994:192, 1995:238) tror att båda sakerna inträf-
fade vid den här tidpunkten men att jordbruket kan 

ha upptagits något tidigare än boskapsskötseln och 
renskötseln i området.

Morfologistudier och topografi studier av 
boplatsvallar
Enligt Sturk (1992:2) var 1986 ett genombrottsår 
för påträffande av stora lokaler med boplatsvallar, 
då framkom 16 koncentrationer i nedre Tornedalen. 
De fyra största lokalerna (RAÄ 166, 241, 249 och 
264 Karl-Gustav sn) innehöll vardera ett 20-tal bo-
platsvallar samt i vissa fall även andra anläggningar 
av typen boplatsgropar. Sturk (1992:3) ser parallel-
ler mellan den här typen och liknande som påträf-
fas i norra Finland. Han (1996:4) anser vidare att 
komplexiteten på de allra största lokalerna antyder 
ett permanent åretruntboende. I hans studie av Sai-
vaaralokalen, RAÄ 249 Karl-Gustav sn, menar han 
utifrån topografi  och rumslig placering av anlägg-
ningar att de mer eller mindre kan vara samtida. 
Sturk (1992:37) tycker sig se tre grundstrukturer på 
boplatsvallarna; 1. anläggningar med stora vallar, re-
lativt djupa och med stora bottenplan, 2. boplatsval-
lar med diffusa vallar och nästan okulärt omärkbara 
bottenplan och 3. anläggningar som till storlek kan 

Fig. 4.39. Karta över RAÄ nr 249 Karl-Gustav sn med undersökta områden gråmarkerade. Omarbetad efter Sturk (1991:32). 
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Fig. 4.40. Boplatsvallarnas antal, spridning och förekomst i Norrbotten efter Johansson (1996:33). 
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Fig. 4.41. Anläggningar som kan tillhöra kustlinjer mellan 180-150 m ö h. i Norrbotten (efter Liedgren och Hedman 2005:34).
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klassas som boplatsvallar men morfologiskt är mer 
lika boplatsgropar. Sturk (1996:37) menar att 1. kan 
vara rester efter vinterbostäder, 2. efter sommarbo-
städer och 3. efter ekonomibyggnader. På Saivaa-
ralokalen uppmärksammar han även två typer av bo-
platsgropar den ena typen är friliggande och relativt 
stor och djup, den andra typen är direkt ansluten till 
en boplatsvall eller till och med anlagd i själva vallen 
som omger anläggningen (se även fi g. 4.39.). I sin 
Site Catchment analys kommer Sturk (1992:60) fram 
till att lokalen RAÄ 249 ligger centralt placerad i ett 
optimalt resursområde.

Sturks (1992) studie innefattade en digitalise-
rad kartering av platsen som kom att jämföras med 
den som tidigare gjorts i samband med inventering-
en och som byggde på stegning. Vid en jämförelse 
av måttuppgifterna visade det sig att skillnaden kan 
vara relativt stor mellan de två inmätningssystemen 
när det gäller anläggningarnas yttermått. Det visa-
de sig att den stegade inmätningen ofta angav en 
mindre anläggningsyta än den digitala inmätningen. 
Skillnaden anser Sturk (1992:38) hänga samman 
med att man kanske lättare drar ner på steglängden 
när man stegar, skillnaden kan också uppstå i den 
utgångspunkt som man tar för var en anläggning 
börjar och slutar. Ett problem som kvarstår oavsett 
om man stegar eller använder digital utrustning. 

Boplatsvallar 
En första sammanställning över boplatsvallarnas an-
tal, spridning och förekomst i Norrbotten gjordes 
av Johansson (1996 se fi g. 58). Spridningsbilden vi-
sade att de fl esta boplatsvallarna fram till mitten av 
90-talet hade påträffades utanför Kalix och Torne 
älvdal. En tyngdpunkt syntes i och utanför Torne 
älvdal, medan längre söderut längs kusten förekom-
mer mindre koncentrationer (Johansson 1996:32). 
Totalt redovisar Johansson (1996:31) 550 boplats-
vallar fördelade på 279 lokaler av dem är 55 inte R-
markerade då fornlämningsstatus inte kunnat fast-
ställas för dem, vilket kan innebära en något felaktig 
bild av boplatsvallarnas antal och i spridningsbilden 
(Johansson 1996:31). 

Vid den tidpunkten för Johanssons (1996) 
genomgång var i princip kustområdet reviderings-
inventerat. Genom att jämföra förekomsten av bo-
platsvallar och vilka områden som inventerats är 
det troligen att det påträffas fl er anläggningar och 
lokaler högre upp i de två nordliga älvdalarna. Från 
kusten framgick av materialets spridningsbild också 

att ju längre västerut och söderut man kommer i 
Norrbotten sett från den nordöstra delen desto fär-
re blir antalet boplatsvallar (se fi g. 4.40.). I inlandet 
över HK syns en koppling mellan boplatsvallarna 
och vattendragen medan den inte förekommer lika 
ofta vid studier av boplatsvallar under HK. Detta 
tolkas som att de senare i hög grad legat vid kusten 
(Johansson 1996:36 och 79). Johanssons (1996) stu-
die gick ut på att jämföra två områden i Norrbotten 
med boplatsvallar, ett ovanför HK mellan Kangos 
och Lainio och ett nedanför HK mellan Töre-Över-
kalix och Lansjärv (1996:69). Resultatet av jämförel-
sen visade bland annat att boplatsvallarna i området 
under HK kan vara större än de som påträffats i in-
landet (Johansson 1996:69). Boplatsvallar under HK 
som inte knyts till sentida vattendrag har en tendens 
till att ha legat på östra eller västra sidan av stora av-
långa vikar i ett skärgårdslandskap. Vanligt förekom-
mande lokalisering är nordsidan av uddar som går i 
öst-västlig riktning, öppet hav hamnar då söder om 
lokalen, enligt Johansson (1996:75). En morfologisk 
skillnad uppmärksammades även i materialet under 
HK, runda boplatsvallar av mindre storlek återfi nns 
på de högre nivåerna under HK medan större ovala 
och rektangulära boplatsvallar förekommer på lägre 
nivåer. Johansson (1996:81) tolkar det som att runda 
boplatsvallar antingen avviker i ålder eller i funktion. 
Johansson (1996:81) kan tänka sig att utvecklingen 
går från små boplatsvallar till större över tid i områ-
det utifrån höjden över havet och storleken på dem. 

Kustanknutna lämningar
Liedgren & Hedman (2005) gjorde en genomgång 
av fornlämningarna under HK mellan 120-220 m ö 
h. samt av fornlämningar belägna mellan 25-15 m 
ö h. för att se vilka och hur stor mängd som kan ha 
haft en kustanknuten kontext då de brukades. Det 
kustanknutna materialet på högre nivåer (220-120-
m ö h.) som framkom består av 213 lämningar för-
delade på 149 lokaler. Utfallet av genomgången i det 
högre intervallet blev bl a att 44,5% av lokalerna an-
lagts på större eller mindre öar, 33,6% i vikar, 12,3% 
på uddar och 9,5% i sund. En del lokaler har fl er än 
ett läge exempelvis krönläge på en ö som förekom 
för många anläggningar anlagda i klapper.

 De vanligaste lämningarna i materialet är bo-
platsgropar och boplatser bestående av boplatsindi-
kerande material som skärvstensförekomster (Lied-
gren & Hedman 2005:31). Boplatsgropar i klap-
per förefaller ha legat i de yttersta kustbanden och 
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Liedgren & Hedman (2005:33) kopplar dem därför 
till säljakt och förvaring. Boplatsvallar i klapper har 
en liknande spridning men fi nns i ett färre antal, de 
kan också ha använts till förvaring eller för boende. 
Liedgren & Hedman (2005:33) ser en parallell mel-
lan boplatsvallarna i klapper och tomtningarna från 
järnåldern genom att de i en hel del fall ligger i lik-
nande miljöer. Boplatser, här bestående av boplatser 
utan synliga anläggningar och skärvstensförekom-
ster, ligger i samma områden som boplatsgroparna 
(Liedgren & Hedman 2005:33 se fi g. 4.41.). Ett 20-
tal boplatsvallar fi nns upptagna i intervallet, samtliga 
beskrivs som små konstruktioner 2,8x1,5-6x3 m och 
0,15-0,35 m djupa (Liedgren & Hedman 2005:39). 
Boplatsvallar i det medtagna materialet som avviker 
från de här måtten och är större och djupare än så 
diskuteras inte närmare i rapporten (se Liedgren & 
Hedman 2005:54). 

Liedgren & Hedman (2005:39) menar att fö-
rekomsten av de små boplatsvallarna stämmer väl 
överens storleksmässigt med de ca 2000 år yngre 
kustanknutna boplatsvallar från senmesolitikum 
som kunnat 14C-dateras efter arkeologiska under-
sökningar. Spridningen av lämningarna visar att bo-
sättningarna är etablerade i både den inre och den 
yttre skärgården. Att lämningarna i ytterskärgården 
nästan uteslutande påträffas i klapper pekar på säl-
jakt, enligt Liedgren & Hedman (2005:39-40), med-
an fynden av benmaterial i den inre skärgården även 
visar på jakt av älg och bäver. 

Materialet från nivåerna 25-15 m ö h. består 
av 285 lämningar fördelat på 83 lokaler som antas ha 
varit strandbundna när de brukades. Av hela mate-
rialet kan 21 lämningar knytas till den lägsta nivån 15 
m ö h. Den här låga siffran tror Liedgren & Hedman 
(2005:41) är en spegling av olika inventeringsinsat-
ser, att man inte granskat strandbundna lägen för 
boplatser på de lägre nivåerna utom för stensätt-
ningar och rösen som har en likartad mängd som på 
de högre nivåerna. De vanligaste fornlämningarna i 
de två övre nivåerna (25 och 20 m ö h.) är kokgropar 
och boplatsgropar (Liedgren & Hedman 2005:41).

Stensättningar
I samband med inventeringarna i början av 1990-
talet framkom en hel del gravar i huvudsak i form av 
stensättningar från nivåer över havet som är meso-
litiska och fram till lägen som tillhör slutet av järn-
åldern och medeltid. Till en början förefaller en viss 
osäkerhet ha rått kring lämningarnas ålder särskild i 

de fall de befann sig på nivåer som motsvarade me-
solitisk tid (se Liedgren 1990:18). I samband med in-
venteringarna i Överkalix i början av 1990-talet på-
träffades nio gravarna i form av stensättningar med 
rödockra på mesolitiska nivåer över havet, 85-75 m 
ö h. (Liedgren 1991:18). De förekom, i de fl esta fall, 
tillsammans med boplatsindikerande material såsom 
boplatsvallar, skärvstensförekomster eller boplatser 
utan synlig anläggning (Liedgren 1991:18). I ett fall 
påträffades också en stensättning på en lokal med 
tidig kamkeramik (Liedgren 1993:5).

Stensättningarnas morfologiska uppbyggnad 
från mesolitikum till medeltid är likartad under hela 
perioden, enligt Klang (2002:39). De är vanligen mel-
lan 3-5 m i diameter, uppbyggda av sten till någon 
decimeters höjd (Klang 2002:39). Från Töreälvens 
dalgång har Klang (2002:39 se fi g. 4.42.) samman-
ställt förekomsten av gravar från olika nivåer över 
havet. Diagrammet visar på en spridning av gravar 
över olika nivåer från 90 m ö h. ner till 30 m ö h. 
med en tätare förekomst av gravar inom intervallet 
50-40 m ö h. (se fi g. 43.). De förekommer även på 
lägre nivåer och gravskicket upphör tidigast under 
medeltid.

Rösen
Rösegravar anses vara en typ av gravar som inte fö-
rekommer i någon högre utsträckning i Norrbotten. 
Vid en genomgång av fornminnesregistret visar det 
sig att totalt 57 lokaler (RAÄ nr) har registrerade rö-
sen i Norrbotten. En stor andel av dem återfi nns i 
de södra delarna av länet inom Hortlax sn, 28 lokaler 
i huvudsak i området från Jävrefjärden upp mot Inre 
Jävreträsket som utgjorde en havsvik för ca 3000 år 
sedan. Majoriteten av rösena där påträffas kring 35-
40 m ö h. men undantag fi nns och rösen påträffas 
ner till 15 m ö h. och upp till 85 m ö h. i området. 

I Broadbents (1982:112) genomgång av rö-

Fig. 4.42. Förekomst av gravar på olika nivåer över havet i Töre-
älvens dalgång (omarbetad efter Klang 2002:39).
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senas fördelning över havet från Hortlax sn till Ny-
sätra sn syns att majoriteten av rösena i Hortlax är 
anlagda inom nivåerna 40-35 m ö h. En titt i forn-
minnesregistret visar att senare inventeringar i om-
rådet har fortsatt att bekräfta bilden. Vid 15 m nivån 
över havet syns en ny koncentration av rösen längs 
kusten som även den återfi nns i Hortlax sn. 

Övriga lokaler med rösen, 29 st, fördelar sig i 
huvudsak bland de olika kustsocknarna upp till Tor-
neälvens mynningsområde med mellan 2-6 lokaler 
per socken. Rösen förekommer även på ett par loka-
ler i inlandet, RAÄ nr 406 Arjeplog sn och RAÄ nr 
2331 Jokkmokk sn är två exempel. Vid några tillfäl-
len har rösen påträffats i relativt högt belägna lägen 

i kustsocknarna. Eftersom de förekommer i så pass 
vitt skilda topografi ska lägen kan man inte knyta 
dem generellt till någon särskild tidsperiod i Norr-
botten. En majoritet kan antas vara anlagda under 
början av tidig metalltid (ca 1800 - 1000 fvt) men 
en del kan kopplas till senare perioder utifrån en låg 
höjd över havet. 

De sydliga rösemiljöerna bl a vid Jävrefjärden 
förefaller vara inspirerade av kuströsena längre sö-
derut. De är då troligen i hög utsträckning anlagda 
under äldre och yngre bronsålder, vilket också fö-
reslagits av tidigare forskning (Broadbent 1982:116, 
Baudou 1992:100).

Fig. 4.43. Förekomster av kokgropskoncentrationer utefter Norrbottenskusten. Punkterna, strecken, trianglarna och fyrkanterna på kar-
tan motsvarar i nämnd ordning 1 kokgrop, 2-4 kokgropar, 5-12 kokgropar samt 26 eller fl er kokgropar per lokal (Lundin 1992:158-
159)
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Kokgropar
Kerstin Lundin (1989, 1992) gjorde 
en genomgång av kokgroparnas fö-
rekomst och utbredning under HK 
i Norrbotten och jämfört dem med 
förekomster av kokgropar i inlandet. 
Totalt omfattar genomgången 461 R-
markerade anläggningar fördelade på 
105 lokaler (Lundin 1992:156). Loka-
lerna fördelar sig grovt till sex kon-
centrationer längs Norrbottenskusten, 
från ett område strax söder om Piteå 
älvdal till ett område strax väster om 
Haparanda. Störst förekomst av kok-
gropar återfi nns utanför Lule älvdal i 
området mellan Luleå och Boden (se 
fi g. 4.43.).

Kokgropsförekomster och kon-
centrationerna av kokgropar i kustlan-
det är betydligt större än i Norrbot-
tens inland vid en jämförelse (Lundin 
1992:170). Lundin (1992:158) delar in 
lokalerna med kokgropar i olika kate-
gorier efter antal per lokal i följande: 
1 kokgrop per lokal, 2-4 kokgropar, 5-
12 kokgropar därefter följer ett glapp, 
eftersom lokaler däremellan saknas, till 
lokaler med 26 kokgropar eller mer (se 
fi g. 4.44.). 

Av Lundins (1989, 1992) studie 
framgår att lokaler med kokgropar, 
oavsett antal per lokal, börjar ta fart på 
nivåerna 70-60 m ö h., nivåer som kan 
motsvara tidig- och mellanneolitikum 
för att fortsätta fram till nivåer 20 m ö 
h. motsvarande slutet av tidig metall-
tid/början av vår tideräkning för stran-
danknutna lämningar (se fi g. 4.45.). En 
klar majoritet av kokgroparna påträffas 
dock inom intervallet 45-25 m ö h. det 
är också här som de fem största loka-
lerna med 26 kokgropar eller mer per 
lokal återfi nns (Lundin 1992:166) 

Orienteringen på platserna 
med kokgropslokaler är varierad, ofta 
påträffas de i moränsluttningar utan 
någon direkt dominerande huvudrikt-
ning, vilket gör att man inte kan säga 
att man föredragit något speciellt vä-
derstreck (Lundin 1992:163). Mindre 

Fig. 4.44. Förekomst av kokgropslokaler samt antalet kokgropar förekommande 
på respektive typ av lokal (ex staplarna längst till höger visar att en lokal har 47 
kokgropar, omarbetad efter Lundin 1992:158).

Fig. 4.45. Fördelning av antal lokaler utifrån antal kokgropar per lokal och 
utifrån höjd över havet (efter Lundin 1992:162).
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arkeologiska undersökningar av två kokgropsloka-
ler är gjorda vid Granån och Kvavaträsket, båda är 
belägna 25 m ö h. och de är 14C-daterade till ca 500 
fvt. vilket talar för att de varit strandbundna då de 
användes (Lundin 1992:165). Lundin (1992:171) 
tror att kokgroparna kan ha haft med beredning 
av sälfångst att göra. Några av de större lokalerna 
har varit anlagda i vikar eller sund platser som man 
kan ha spärrat av för att fånga säl med nät (Lundin 
1992:171). 

I materialet från kustområdet ingår även sex 
stycken rektangulära kokgropar med en storlek mel-
lan 2-2,5x0,7-1,7 m. Kokgropar av den här storleken 
kan dateringsmässigt hittills inte knytas till strand-
nära lägen (Bennerhag & Norberg 2001:129). Den 
här typen av kokgrop, rektangulär 2-3,5x1-1,5 m, 
har hittills gett dateringar till yngre järnålder och de 
är oftast inte strandanknutna utan antas ha anlagts i 
samband med jaktexpeditioner för torkning av kött 
från nerlagda villebråd eller för torkning och bered-
ning av innerbark av fura (Sundqvist och Nygren 
1993:9-10, Viklund 1993, Bennerhag & Norberg 
2001:129, Bergman 2005:55-57). 

Det verkar som att kokgropar förekommer 
oberoende förekomsten av boplatsvallar. Endast i 
ett fall förekommer boplatsvallar och kokgropar på 
samma lokal (Lundin 1992:163). Kokgroparna är 
hittills inte heller starkt representerade i fornläm-
ningsbilden för Torne älvdal som har en stor del av 
boplatsvallarna (se fi g. 4.43.). Däremot kan man se 
att kokgroparna är väl representerade utanför Ka-
lix älvdal ett område med många boplatsvallar, ni-
vån över havet på kokgroparna antyder dock att de 
i hög utsträckning anläggs efter att man slutat an-
vända boplatsvallar i området. Kokgropar förefaller 
att främst återfi nnas tillsammans med boplatsgro-
par, följt av boplatser utan synliga anläggningar och 
skärvstensförekomster, lokaler med få kokgropar 
förekommer också oftare tillsammans med andra 
fornlämningar än lokaler med många kokgropar 
(Lundin 1992:163).

Fångstgropar
Fångstgropar är ingenting som direkt förknippas 
med en kustnära aktivitet även om de kan ha bru-
kats av grupper från kusten. Någon närmare studie 
för hur fångstgropar brukats av kustnära grupper i 
området fi nns mig veterligen inte. Fångstgroparna 
under HK i Norrbotten skiljer sig något mot de 
ovanför HK genom att de oftast består av mindre 

system, ofta mindre än tio gropar per system anlag-
da på ett avstånd om 10-20 m från varandra (Lied-
gren 1991:21). Vid den här tidpunkten (1990) hade 
inga arkeologiska undersökningar av fångstgropar 
under HK i Norrbotten redovisats som kunde klar-
göra när anläggningarna hade använts. Den relativt 
välutvecklade blekjordsprofi len som ofta syns i an-
läggningarna vid sondning gör att man kan anta de 
tillhör ett äldre skede än den tidiga agrara bebyg-
gelsens uppkomst, enligt Liedgren (1991:21 se även 
kap 4.2.2.). 

4.1.9. Sammanfattning av materialet i 
fornminnesregistret

Materialet från inventeringens antyder att fl era för-
ändringar i bruk och form av boplatsvallarna inträf-
fat över tid. Utifrån inventeringens material framgår 
att i samband med pionjärkolonisationen av områ-
det direkt efter isavsmältningen fi nns boplatsvallar i 
området utifrån höjden över havet och belägenhet. 
De äldsta registrerade anläggningarna verkar fi nnas 
i Tornedalen och i Lule älvdal. Kända anläggning-
arna av boplatsvallar är få på de högre nivåerna när-
mast under HK, liksom andra anläggningar (se fi g. 
4.2.). Dessa områden kan, som antytts, ha varit lägre 
prioriterade i samband med inventeringen och den 
totala mängden kanske ännu inte är representativ i 
förhållande till lägre nivåer med kustbosättningar. 
Det snabbare landhöjningsförloppet direkt efter is-
avsmältningen och andra typer bosättningsmönster 
än senare kan också ha påverkat att få lämningar är 
kända i de högre delarna av intervallen under HK.

Av de boplatsvallar som kan tillhöra meso-
litikum i området, nivåer 80 m över havet och upp 
till HK, totalt 120 boplatsvallar i materialet, har de 
fl esta en golvyta som understiger 12 m2. Oftast är 
antalet boplatsvallar en eller ibland två på varje lo-
kal, i undantagsfall påträffas fl er och då vanligen i de 
delar av intervallet som motsvarar senare delar av 
mesolitikum mellan 99-80 m ö h. eller ca 5400- 4400 
fvt. Vanligtvis påträffas boplatsvallarna ensamlig-
gande. Relationen mellan antal lokaler och antalet 
boplatsvallar per lokal är jämnt under hela mesoli-
tikum. Golvytornas inre form domineras av runda 
eller ovala former medan andelen rektangulära an-
läggningar ökar under slutet av mesolitikum. 

Under de senare delarna av mesolitikum fö-
refaller materialet genomgå förändringar som kan 
avspegla (början till) förändringar i social organisa-
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tion. Antalet registrerade boplatsvallar från slutet 
av mesolitikum (99-80 m ö. h.) utgör en tydlig ök-
ning jämfört med högre (äldre) nivåer, antal kända 
lokaler med boplatsvallar är som störst här i hela 
materialet (se fi g. 4.12.). Samtliga större älvdalar är 
representerade i inventeringens material i interval-
let 99-80 m ö h., inklusive skogsälvarna Råneå- och 
Töreälven. Ökningen och spridningen kan indikera 
en brytningstid med ett ökat inslag i anläggandet av 
mer permanenta bostäder. Det kan också indikera 
en förändring i bosättningsmönstret, ex kanske mot 
ett fastare bosättningsmönster i form av längre bo-
sättningstid på samma plats under vissa delar av året. 
På de här nivåerna påträffas också i materialet för 
första gången boplatsvallar som är ihopsatta med 
varandra ex RAÄ nr 216 Hietaniemi sn, RAÄ nr 967 
Älvsby sn och RAÄ nr 563 Överkalix sn. Boplats-
vallar i klapper ökade under slutet av Ansylussjöns 
tid för att minska när Litorinahavet utbildades och 
under atlantisk tid. Andelen boplatsvallar belägna i 
klapper sjunker i intervallet 99-80 m ö h. i förhål-
lande till ökningen av kända boplatsvallar anlagda i 
fi nare moränmark vilket kan indikera en förändring i 
bruket av de yttre kustbanden efter att Litorinahavet 
utbildats (se fi g. 4.28.).

Under slutet av mesolitikum förefaller varia-
tionen och storleken på anläggningarna att öka jäm-
fört med tidigare perioder även om de fl esta anlägg-
ningar fortfarande har ett inre golvplan som under-
stiger 12 m2. Antalet registrerade boplatsvallar (1,4 
st) per lokal är likartat som tidigare under mesoliti-
kum och formen på golvytan domineras fortfarande 
av ovala/runda formen, men ca 28% av golvytorna 
är rektangulära/kvadratiska under senmesolitikum. 
Vilket är en ökning i materialet för den senare for-
men gentemot högre belägna anläggningar (>100 m 
ö h – HK) där ca 11,5% har rektangulär/kvadratisk 
form på golvytan. 

Boplatsvallarna under mesolitikum förefal-
ler i huvudsak ha varit mindre sett utifrån storleken 
på golvytan innanför vallarna. Kanske har de varit 
avsedda för ett hushåll, det kan förefalla svårt att 
få in mer än en familj samtidigt i bostäder som i 
många fall understiger 10 m2 (jmf  fi g. 4.46.). Det 
fi nns dock exempel på vad som kan vara fl erfamiljs-
hus eller byggnationer för annat bruk i fl era delar av 
intervallet från mesolitikum. Variationen i den ge-
nomsnittliga boendeytan mellan olika nivåer under 
mesolitikum är relativt stor om den skulle uttryckas 
i procent i vissa fall, men den praktiska betydelsen i 

form av social sammansättning kan ha varit mindre, 
om man bor på 9 m2 eller 12 m2 behöver i praktiken 
inte betyda att den sociala sammansättningen för-
ändrats i hushållet, det kan fortfarande vara enfa-
miljshushåll. I de sista delarna av intervallet d v s i 
de yngsta delarna som tillhör mesolitikum syns den 
största variationen i anläggningarnas storlek, samti-
digt som antalet kända anläggningar ökar betydligt 
jämfört med högre (äldre) bosättningsnivåer. Sprid-
ningen mellan älvdalarna av boplatsvallar är också 
som störst under senmesolitikum. Under den därpå 
följande perioden (79-60 m ö h.) motsvarande tidig- 
och mellanneolitikum splittras bruket av boplatsval-
larna upp mera mellan älvdalarna och anläggning-
arna koncentreras till fl era på en och samma lokal 
(se fi g. 4.15.).

Under tidigneolitikum (här 79-60 m ö h.) syns 
en nedgång i antalet kända lokaler gentemot senme-
solitikum. I intervallet 79-60 m ö h. är den genom-
snittliga storleken på anläggningen 15,2 kvadratme-
ter vilket är en ökning med ca 59% mot den senme-
solitiska bostadsytan (9,5 m2). Andelen anläggningar 2). Andelen anläggningar 2

som har mått som liknar mesolitiska boplatsvallars 
innermått minskar. Antalet boplatsvallar förefaller 
ha ökat jämfört med tidigare men koncentreras till 
färre lokaler än under slutet av mesolitikum. Mäng-
den anläggningar ökar till i genomsnitt 2,5 boplats-
vallar per lokal, en ökning motsvarande 78% jäm-
fört med föregående period. Golvplanet innanför 
vallarna förändras så att kvadratiska/rektangulära 
former dominerar över runda/ovala genom att ca 
2/3 av anläggningarna har ett rektangulärt/kvadra-
tiskt utseende. Nästan hälften av anläggningarna har 
fortfarande innermått i stil med de mesolitiska bo-
platsvallarna, < 13 m2 stora golvytor, de ligger dock 
till största del i den högre (äldre) delen av intervallet 
på nivåerna 65-75 m ö h. medan stora anläggningar 

Fig. 4.46. Föreslagna storlek på golvytan inom jakt och fångst-
samhällen beroende på antal familjer i samma hushåll/bostad efter 
(Helskog 1984 och Lundberg 1997:103).
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koncentreras till de nedre delarna av intervallet d v s 
60 m ö h. Förändringen i materialet kan en bakgrund 
i en förändrad syn på hur bostaden ska användas, se 
ut och fungera under tidig- och mellanneolitikum, 
vilket kan betyda att den tidigare ”normala” sociala 
kompositionen i bostäderna ändrats från en familj 
till att där bor två eller fl era familjer. Förändring-
arna i materialet kan även tyda på att lokaler med 
boplatsvallar börjar hysa en större befolkning gene-
rellt sett i början av neolitikum än vad de gjort under 
mesolitikum (se fi g. 4.46.). De två riktigt stora bo-
platserna Saivaara, RAÄ nr 249 Karl-Gustav sn och 
Lillberget, RAÄ nr 451 Överkalix sn, som påträffats 
på ca 60 m ö h. kommer tämligen oannonserade 
på så sätt att de ännu så länge saknar kända före-
gångare inom respektive älvdal i form av successivt 
allt större lokaler. En bakgrund till det kan vara att 
olika organisatoriska förändringar ibland har skett 
snabbt/språngvis och/eller på att de är ett resultat 
av en inriktning mot ett fastare bosättningsmönster 
som gör att man återkommer till samma platser över 
längre tid eller i olika faser och på så sätt successivt 
ökar på antalet anläggningar på en och samma lokal. 
Förändringen av boplatsvallarna storlek och antal på 
en och samma lokal i början av neolitikum kan på så 
vis vara en återspegling av förändringar i ekonomi, 
social organisation och i bosättningsmönster.

Ungefär en tredubbling av golvytan sker från 
mesolitikum och fram till senneolitikum. Under mel-
lan och senneolitikum (59-40 m ö h.) ökar succes-
sivt antalet lämningar både i storlek och i antal läm-
ningar på en och samma plats. Under senneolitikum 
minskar andelen ensamliggande boplatsvallar, utom 
i Råneå älvdal där de dominerar. Ensamliggande bo-
platsvallar är till och med ovanligt inom intervallet 
50-40 m ö h. Det genomsnittliga antalet boplats-
vallar i intervallet 59-40 m ö h. är 3,6 st per lokal. 
En stor majoritet av de lokaler som har fl er än en 
boplatsvall registrerad har minst fyra vanligtvis fl er 
registrerade anläggningar av den här typen. Utveck-
lingen avbryts någon gång under senneolitikum med 
början i mitten på andra halvan av 3:e årtusendet fvt. 
(ca 2300-2200 fvt.) då färre anläggningar har påträf-
fats. Det här sammanfaller med en generell nedgång 
av boplatser i Norrbottens kustområde som Halén 
(1994:191,1995:236 se fi g. 2.6.) uppmärksammat. 

Under slutet av neolitikum (45-40 m ö h.) 
varierar mängden boplatsvallar mellan de olika älv-
dalarna mycket. I Luleå älvdal fi nns exempelvis fl er 
(11 st) registrerade förekomster av boplatsvallar på 

den här nivån än från Kalix älvdal (4 st) i det här 
intervallet. På högre nivåer har Kalix älvdal däre-
mot fl er boplatsvallar än Lule älvdal. Torne älvdal 
är dominerande i förekomsten av boplatsvallar (98 
st) sett till antal i hela intervallet för neolitikum men 
saknar lämningar på lägre nivåer än 45 m ö h. Pite 
älvdal har fyra boplatsvallar registrerade i intervallet 
för neolitikum (40-79 m ö h.). På den lägsta nivån 
(40 m ö h.) av neolitikum förändras förhållanden på 
fl era sätt. Dels ligger de fl esta av de allra största bo-
platsvallarna på den här höjden över havet (40 m), 
dels så har boplatsvallar bara påträffats i tre älvdalar 
varav två av dem är skogsälvar, Töre- och Råne älv. 
I övrigt så är det bara i Lule älvdal av de stora älv-
dalarna där det hittills har registrerats boplatsvallar 
på 40-metersnivån över havet. Under senneolitikum 
kan man se att samtidigt som boplatsvallarna ökar i 
storlek per enhet så minskar antalet registrerade lo-
kaler med boplatsvallar. Strax därefter förefaller de 
att nästan helt försvinna i undersökningsområdet.

Under tidig metalltid (40-30 m ö h.) fi nns 
få kända boplatsvallar i Norrbottens kustland. Det 
fi nns för närvarande ingen klar fortsättning på ni-
våerna under 40 m ö h. Gemensamt för fl era av 
älvdalarna är att strax innan nergången påträffas de 
största boplatsvallarna i området. Att storleken på 
boplatsvallarna ökar innan försvinnandet kan tyda 
på någon form av försök till anpassning till nya för-
hållanden och att man därefter överger den här ty-
pen av anläggning.

På de lägsta nivåerna med boplatsvallar ca 20 
m ö h återkommer en stor boplats jämfört med öv-
riga kända lokaler på samma nivå med boplatsvallar 
varför man kan anta att kanske ytterligare ett antal 
lämningar av samma typ fi nns. Anläggningarna som 
påträffats på 20-25 m ö h. är i nuläget att betrak-
tas som början på en ny era med fast bebyggelse 
än som en bebyggelseform med kontinuitet bakåt 
längs kusten till tidig stenålder i området. Därmed 
inte sagt att det inte fi nns befolkningskontinuitet i 
området utan bara att traditionen med boplatsvallar 
i Norrbotten tar en paus på mellan 1000 - 1500 år 
innan en liknande bebyggelse börjar komma tillbaka 
i kustområdet. Traditionens förlängare därefter är 
kanske de så kallade tomtningarna vid kusten och 
nästa blomstringsperiod i antal bosättningar av lik-
nande slag. Utgår man från storleken på boplatsval-
larna från de lägsta nivåerna så förefaller det som att 
bostädernas storlek minskat efter det att man över-
givit lämningen i början av tidig metalltid.



77

4.2. Arkeologiska 
undersökningar av 
kustanknutna lämningar

4.2.1. Arkeologiska 
undersökningar av 
kustanknutna boplatsvallar

De arkeologiska undersökningarna re-
dovisas kronologiskt och utifrån vilken 
älvdal de tillhör eller ligger i anslutning 
till. Att jag valt ett sådant förfarings-
sätt har främst att göra med att det 
framinventerat material behandlas på 
ett liknande sätt samt på att de påträf-
fade kamkeramiska boplatserna hittills 
återfunnits utanför en älvdal, Kalixäl-
vens dalgång. Ännu så länge saknas en 
jämn spridning av undersökningar över 
området och från olika tidshorisonter. Från fl era av 
älvdalarna fi nns inga av mig kända undersökningar 
gjorda av boplatsvallar, på så vis är det i nuläget en-
dast inventeringens material som täcker hela kust-
området. Totalt består det undersökta materialet av 
minst 23 kustanknutna boplatsvallar fördelade över 
11 lokaler. Från boplatsvallarna har hittills 47 st 14C-
analyser utförts i kombination med osteologi och i 
viss mån markkemiska analyser.

Undersökningar av mesolitiska hus i Norr-
bottens kustland
Redan den tidigaste bosättningen efter isavsmält-
ningen från ca 8500-7000 fvt. tycks ha inkluderat 
boplatsvallar. De fi nns redan i den omgivande miljön 
när kolonisationsfasen tog sin början av området. 
De förekommer också i de högsta intervallerna strax 
under HK som idag ej strandbundna lämningar. Så 
fort man kommer över HK påträffas däremot bo-
platsvallar nästan regelmässigt i strandbundna lägen 
(se Kap 4.1 och 4.1.1.).

De hittills utförda arkeologiska undersök-
ningarna i Norrbotten som berör kustbosättningar 
från mesolitikum är fåtaliga och genomförda på re-
lativt låga nivåer över havet. I den forskningsöver-
sikt som publicerades av Länsstyrelsen i Norrbotten 
1998 så anses de hittills undersökta lokalerna från 
mesolitikum i Norrbottens kustland vara så få till 
antalet att några långtgående slutsatser ej kan dras 
från materialet. Man anses i hög grad vara hänvisad 

till inventeringens resultat (Arkeologi i Norrbotten 
1998:25). Inga undersökningar är hittills utförda av 
havsanknutna boplatsvallar som ligger på nivåer hö-
gre än ca 100 m ö h. i Norrbotten. Enligt Liedgren 
& Hedman (2005:28) saknas fortfarande undersök-
ningar helt av kustanknutna lämningar som ligger i 
intervallet från 120 m ö h. och upp till HK i Norr-
botten.

Hittills har minst 3 kustanknutna boplats-
vallar på mesolitiska nivåer delvis undersökts från 
3 olika lokaler. Från boplatsvallar dem har hittills 9 
st 14C-analyser utförts i kombination med osteologi 
och markkemiska undersökningar. Den äldsta tidens 
byggnadsskick i Norrbotten präglas, enligt Liedgren 
(1995:117), av mindre grop- och vallanläggningar. 
Vanligen är de runda eller ovala, men även rektang-
ulära varianter förekommer. Golvytan är ofta inte 
mer än 5-10 m2. I samband med boplatsvallarna 
fi nns även andra anläggningar, exempelvis gropar, 
skörbränd sten, kokgropar och ibland också gravar 
i form av stensättningar med rödockra (Liedgren 
1995:117). 

Undersökta boplatsvallar utanför Pite älv-
dal
RAÄ nr 912 Älvsby sn
I samband med exploateringar för en utökad grustäckt 
undersöktes i början av 90-talet två anläggningar utan-
för Älvsbyn som till en början antogs vara fångstgropar, 
RAÄ nr 912 och RAÄ nr 913 Älvsby sn (Färjare 1996b). 

Fig. 4.47. Schaktplan över RAÄ nr 912 Älvsby sn den hittills äldsta undersökta 
boplatsvallen i materialet (efter Färjare 1996b). 
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Anläggningarna var belägna på en fl era kilometer lång 
rullstensås ca 100 m ö h. När området var havsanknu-
tet utgjorde åsen en långsträckt udde i en djup havsvik 
som idag utgörs av Stockforsälvens dalgång ett bifl öde 
till Piteälven. I omgivningarna fi nns ett fl ertal fångst-
gropssystem registrerade, boplatsgropar, boplatser utan 
synliga anläggningar och boplatsvallar (Färjare 1996b:14). 
Anläggning RAÄ nr 912 beskrivs innan undersökningen 
som en fångstgrop efter inventeringen, 8 m i diameter 
med rund form. Innanför vallen var en försänkning 4,5 m 
i diameter och 0,65 m djup med konisk form på botten-
planet. Över gropen lades ett undersökningsschakt om 
7x1 m (se fi g. 4.47.). När schaktet var grävt i botten visade 
sig hela anläggningen ha varit 1,2 m djup och ca 3 m bred 
(Färgare 1996b:25).

Direkt efter avtorvningen framkom skörbränd 
sten och avslag. I den andra rensningsnivån framkom 
även rikligt med brända ben av hare, älg samt obestäm-
bara ben av ren/älg. Fynden i form av skörbränd sten, 
kvartsavslag och brända ben var koncentrerade till vallen 
som var uppbyggd av en strandvall med påfört material i 
form av skörbränd sten, rödbränd sand och brända ben 
(Färjare 1996b:6-7 och 25). Fyndmaterialet av sten be-
stod av avslag, skrapor, spån och kärnor, allt tillverkat av 
kvarts. Av fyndlistan framgår att skrapor var det vanligas-
te föremålet som påträffades. Minst fem 14C-dateringar 
togs totalt i och kring anläggningen varav tre redovisas 
fullständigt i rapporten. En 14C-analys gjordes på kol ta-
get i anslutning till det fyndförande området i den norra 
vallen gav en datering till 5552-5261 fvt. kalibrerat 2 sig-
ma enligt Färjare (1996:7). Ett kolprov som analyserades 
från de södra delarna av anläggningen gav en datering till 
6495+65 BP (Ua-3712), kalibrerat med två sigma ger det 
en datering till mellan 5560-5320 fvt. (Stuiver & Reimer 
1993). I mitten på gropen framkom på 0,7-0,8 m djup ett 
lager av sot och rödbränd sand, under det påträffades ett 
lager av skörbränd sten, kol och sot, totalt 0,4 m tjockt 
(Färjare 1996b:25). Från det 0,4 m tjocka lagret med skör-
bränd sten sot och kol togs två kolprover som lämnades 
in för 14C-analys, en i den övre delen som gav en datering 
till 4528-4244 fvt. och en mot botten på anläggningen 

som gav dateringen 4331-3981 fvt. (Färjare 1996b:12). 
Anläggningen fi ck efter avslutad undersökning tre 

alternativa tolkningar: 1. Fångstgrop anlagd på äldre bo-
plats. 2. Avfallsgrop. 3. Boplats använd under fl era olika 
stadier, eller en äldre stor kokgrop som senare använts 
som bostad. Den mest troliga tolkningen, enligt min me-
ning, är att det rör sig om en boplatsvall anlagd i anslut-
ning till kusten utifrån de två äldre 14C-dateringarna och 
fyndmaterialet. Senare har anläggningen använts som 
kokgrop i samband med senare aktivitet då man anlagt ett 
antal fångstgropar längs åsen. En närliggande fångstgrop, 
som också undersöktes i samband med exploateringen, 
RAÄ 913 Älvsby sn fi ck en datering till ungefär samma 
tid som kokgropen på RAÄ 912, till 4530-4240 fvt. (för 
uppgifter kring dateringen se Färjare 1996b:4).

Undersökta boplatsvallar utanför Lule älv-
dal
RAÄ nr 184 Överluleå sn
En annan av de undersökta havsanknutna boplatsvallarna 
från mesolitikum är 14C daterad till ca 5000 f. Kr (RAÄ 
nr 184 Överluleå sn) och ligger inte långt från Alträsket 
på ca 96 m ö h. Halén (1994:52) menar att bosättningen i 
den undersökta boplatsvallen tidigast kan ha påbörjats då 
havet stod ca 94- 93 m över nuvarande nivå, med tanke 
på vågor och högvatten. Den vertikala sträckningen av 
påträffat kulturellt material på platsen är mellan 103,26-
93,66 m ö h. (Halén 1994:52). Lokalen låg för ca 7000 
år sedan på nordvästra delen av en 8x3 km stor ö i en 
ytterskärgård (Halén 1994.58). Boplatsen upptar en yta 
av ca 1,7 ha. Inom området påträffades två boplatsval-
lar, en kokgrop, en boplatsgrop samt spridda förekomster 
av skörbränd sten och kvartsavslag (Halén 1994:38). Bo-
platsvallarna är lagda parallellt med en gammal strandvall 
och med ca 40 m avstånd från varandra (Halén 1994:38). 
Bostadens storlek innan undersökning var 10x7,5 m in-
klusive vallar. Totalt undersöktes 15,5 m2 av anläggningen, 
i huvudsak undersöktes delar av golvytan. I den framkom 
bl a en härd i ena kortsidan samt fl era rester efter härdar 
som varit mer centrerade i golvytan (se fi g. 4.48.). Ett par 
stolphål och resterna efter något som tolkas som en kok-
grop framkom även i ena kortsidan (Halén 1994:44-45). 

Benmaterialet på platsen består till övervägande 
del av vikaresäl, i bostaden identifi erades enbart vikaresäl, 
men även ben av älg påträffades. Benen framkom, med 
få undantag, ut mot vallarna i bostaden (Halén 1994:44 
och 50). Stenmaterialet på boplatsen bestod i huvudsak 
av kvarts i övrigt av ett par föremål av fl inta samt grön-
sten. Bland föremålen dominerar skrapor av kvarts, i öv-
rigt framkom knivar, borrar, kärnor och mikrospån (Ha-

Art Vinter Vår Sommar Höst
Hare X

Älg X X

Ren X X

Tabell 4.3. Lämplig årstid för jakt på djuren. Kryss med fet stil 
markerar vanligaste jaktsäsong i etnografi ska material. Materialet 
från RAÄ nr 912 Älvsby sn. 
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lén 1994:43). Vidare påträffades en del skörbränd sten 
(Halén 1994:41). Från Alträsket fi nns fyra 14C-dateringar 
som spänner mellan ca 5300-4600 fvt. 6045±105B (Ua-
1587), 5920±120BP (Ua-1588), 5725±115 BP (Ua-1589) 
och 6285±110BP (Ua-1590). Två av kolproverna kom-
mer från den undersökta boplatsvallen och daterar den 
till mellan 5000-4800 fvt. enligt Halén (1994:52). Halén 
(1994:60) menar att bosättningen varit mycket kortvari-
gare än vad dateringarna visar. Troligen handlar det inte 
om mer än ett tiotal år som man använt platsen. Orsaken 
till den tolkningen är det ringa fyndmaterialet. Särskilt vid 
jämförelser med andra lokaler som också anses ha an-

vänts under en kort tid. Den förhållande-
vis lilla mängden av skörbränd sten anges 
också som ett tecken på kortvarig använd-
ning (Halen 1994:60-62). I benmaterialet 
framkom en del ben efter unga sälar vilket 
tolkas som att lokalen främst användes un-
der våren. Olika delar från sälens kropps-
del återfi nns i fyndmaterialet vilket gör att 
Halén antar att hela kroppar av säl fraktats 
till boplatsen. Halén tolkar materialet som 
att platsen varit en säsongsmässigt utnytt-
jad jaktstation. 

Boplatsvallen har utgjort en bostad 
som haft en golvyta på ca nio kvadratme-
ter omgiven av en femton kvadratmeter 
stor plattform, som totalt kan ha hyst en 
grupp på mellan fem till tio individer, en-
ligt Halén (1994:66-67). 

Kalix älvdal
RAÄ nr 393 Överkalix sn
I samband med undersökningar av en rö-
dockragrav RAÄ nr 393:1 Överkalix sn 
och en boplatslämning (RAÄ nr 393:2) un-
dersöktes även en intilliggande boplatsvall 
RAÄ nr 400. Undersökningarna skedde i 
ett HSFR-stött projekt rörande stenålders-
gravar i Norrbotten (Liedgren 1997a:1).

Lokalen och lämningarna ligger 
idag på krön och avsatser i södra delen av 
en sandig höjdsträckning. Under mesoli-

tisk tid har höjdsträckningen varit 500-900 m lång och 
200-400 m bred långt inne i Kalixälvens dåtida mynnings-
område. Idag ligger lämningarna på mellan 93-82 m ö h. 
(Liedgren 1996b:7). Boplatsvallen, som var belägen på ca 
92 m ö h., sammanfaller dateringsmässigt i tid med en 
boplatslämning ca 100 m bort och sju meter lägre belägen 
i terrängen. Förhållandena tolkas som att lämningarna 
inom området som helhet är relativt samtida (Liedgren 
1996b:3).

Innan undersökning syntes anläggningen som en 
oval 9x7 m stor anläggning med 2-3 m breda vall 0,1-0,2 
m hög i sandig mark med inslag av stenblock. Innanför 
vallen syntes en oregelbunden grop ca 3x1,7 m stor och 
0,25 m djup (Liedgren 1996b:12). Totalt kom 18 m2 att 
undersökas av boplatsvallen genom att två motstående 
kvadranter av anläggningen undersöktes. Vid undersök-
ningarna av anläggningen framkom en kokgrop under 
den södra vallen som anlagts före boplatsvallen. I anslut-
ning till kokgropen framkom kvartsavslag och en kvarts-

Art Vinter Vår Sommar Höst
Vikaresäl X X X
Älg X X

Fig. 4.48. Schaktplan över RAÄ nr 184 med framkomna anläggningar i boplats-
vallen (efter Halén 1994:45).

Tabell 4.4. Lämplig årstid för jakt på djuren. Kryss med fet stil markerar vanligas-

te jaktsäsong i etnografi ska material. Materialet från RAÄ nr 184 Överluleå sn. 
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skrapa. Kol från kokgropen har 14C-daterats till 6230+65 
BP (Ua-10794?). Kalibrerat ett sigma ger detta en date-
ring till 5240-5140 fvt. (Liedgren 1996b:14). Själva golvy-
tan i boplatsvallen har varit oval ca 2x1,5 m stor, d v s ca 
3 m2 stor. I den västnordvästra delen av golvytan fanns en 
rund ca 0,7 m i diameter stor härd som endast markera-
des av kol och sot. Härden låg på ca 0,4 m djup sett från 
omgivande markyta (Liedgren 1996b:13). Kol från härden 

har 14C-daterats till 5770+70 BP (Ua-10794?). Kalibrerat 
ett sigma ger detta en datering till 4770-4530 fvt. (Lied-
gren 1996b:14). I kortsidan till anläggningen påträffades 
det som kan vara rester efter in/utgångar. I övrigt saknas 
fynd. Liedgren (1996b:14) tolkar anläggningen som allt-
för liten för att ha utgjort en bostad och andra tolkningar 
kan således vara möjliga.

Från boplatsområdet och i området kring graven 
tillvaratogs ett benmaterial från vikaresäl, bäver, mård, 
skogshare, älg, älg eller ren, orre, gädda, sik, lax karp-
fi sk (mört) och abborre. Utifrån ålder på en del djurar-
ter, sammanväxningsgrad av ben etc. förefaller det som 
om lokalen varit bebodd under vinterhalvåret och haft 
en tyngdpunkt i ekonomin som baserat sig på säljakt och 
fi ske (Liedgren 1997a:15-16).

Undersökningar av neolitiska boplatsvallar 
i Norrbottens kustland
Totalt har minst 18 kustanknutna boplatsvallar på 
neolitiska nivåer undersökts undersökts från 7 olika 
lokaler. Från boplatsvallarna har hittills 32 14C-ana-
lyser utförts i kombination med osteologi och mark-
kemiska undersökningar.

Kalix älvdal
Raä nr 451 Överkalix sn

Från tidigneolitisk tid fi nns en kamkera-
misk boplats, Raä nr 451 Överkalix sn, en 
kustboplats som delvis är undersökt i Kalix 
älvdal (Halén 1992, 1994, Färgare och Wik-
ström 1997 m fl ). Raä nr 451 Överkalix sn 
är den ytmässigt mest undersökta boplatsen 
hittills med boplatsvallar i Norrbotten.14C-
dateringarna från lokalen på Lillberget 
sträcker sig mellan 3900-3500 fvt. (Färga-
re, Wikström 1997). Boplatsen låg vid den 
tidpunkten på en 8x3 km stor ö, placerad 
på kanten av en bågformad strandvall, idag 
ligger de fyndförande ytorna på mellan 
64-58 m ö h. (Liedgren 1995:118). Loka-
len låg även nära utloppen för Ängesån 
och Kalixälven där de rann ut i havet och 
långt in i den havsvik som fanns vid den 
här tidpunkten (se fi g. 4.50.). Totalt syns på 
platsen nio, möjligen tio kvadratiska och 
rektangulära hyddbottnar varav fyra delvis 
är undersökta. Hyddbottnarna är belägna i 
den högre delen av boplatsen 64-63 m ö h. 
Själva boplatsområdet omfattar en yta av ca 
1,2 ha, möjligen kan boplatsområdet vara 

Art Vinter Vår S o m -
mar

Höst

Vikaresäl X X X
Hare X
Älg X X
Ren X X
Orre X X
Bäver X X X
Mård X
Gädda X X X X
Sik X X X
Lax X X
Mört X X
Abborre X X X X

Tabell 4.5. Lämplig årstid för jakt på djuren. Kryss med fet stil markerar vanligaste 

jaktsäsong i etnografi ska material. Materialet från RAÄ nr 393 Överkalix sn. 

Fig. 4.49. Boplatsvallarna på Lillberget, RAÄ nr 451 (omarbetad efter Halén 
1994:69).
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något större vilket indikeras av den fosfatkartering som 
gjordes av platsen (Halén 1994:68 och 72). Färgare och 
Wikströms (1997:7) bedömning är att boplatsområdet är 
ca 2 ha stort. Byggnaderna förefaller vara medvetet orga-
niserade i två halvmåneformade rader på var sin sida runt 
en sänka i mitten. Boplatsvallarna uppvisar vid påseende 
olika storlekar, två av anläggningarna nr 3 och 8 (se fi g. 
4.49) är större än övriga. Sänka som husen formerar sig 
runt undersöktes till liten del genom att ett 2x2 m stort 
schakt förlades dit men lite bevarat material framkom i 
den (Halén 1994:72).

Tre av konstruktionerna (1a, 1b och nr 2) kom del-
vis att undersökas 1990-91. I boplatsvall 1a framkom en 
härd i samma läge som de framkom i nr 1b och nr 2, dvs. 
förskjuten mot kortsidan. Förutom härden framkom en-
dast en keramikkoncentration i hus 1a som undersöktes i 
betydligt mindre utsträckning än 1b. Härden var 1,57x1,2 
m stor och innehöll mycket kol, ett fåtal skörbrända ste-
nar samt en hel del brända ben (Halén 1994:85-86). 

Hus 1b hade en inre golvyta av 47,4 m2 och var 
nergrävt i marken ca 0,45 m. Två härdar framkom i golv-
ytan samt ytterligare 11 anläggningar, bl a ett stenskott 
stolphål. Totalt undersöktes 77,3 m2 av bostaden, vilket 
är det hus som är mest undersökt av de tre berörda. Här-
darna som påträffades i golvytan var 1,16x0,89 m stora 
respektive 1,3x0,57 m och innehöll mest brända ben i en 
fet brun sand, ibland med kolfl äckar och brun jord (Ha-
lén 1994:86). 

Boplatsvall nr 2 hade en golvyta på 27,3 m2 varav 
ca 46,5% har undersökts. Nio anläggningar framkom i 
samband med undersökningen varav två härdar. Den ena 
härden (A6) var 1,43x1,24 m stor och bestod av små bi-
tar av träkol, fet sand, brun jord samt hundratals brända 
ben och skörbränd sten, liknande ”en fylld härd” (Ha-
lén 1994:89-91). Den andra härden A6 var 1,29x0,96 m 
stor, bestående av fet sand, brunsvart jord, inslag av kol 
och hundratals ben. Vid härdarna förekommer de högsta 
fosfatkoncentrationerna på boplatsen, ibland överstiger 
de 1000 p grader (Halén 1994:99). Längdaxeln på härden 
avvek genom att den låg i utsträckning utmed kortsidan 
av bostaden och inte långsidan som de andra härdarna 
(Halén 1994:91). 

Samtliga undersökta boplatsvallar har varit rek-
tangulära med tydliga hörn. Golvytorna förefaller vara 
nergrävda ca 0,45 m i förhållande till omgivande mark. 
Halén (1994:95) tolkar det som att vertikala pålar stått i 
hörnen och att väggarna bestått av liggtimmer, taket kan 
ha bestått av rundvirke och kan ha varit täckt med näver. 
Halén (1994:95) argumenterar även för ett pyramidfor-
mat tak snarare än att bostäderna haft sadeltak. Halén 

tolkar konstruktionerna som rester av timrade bostäder, i 
praktiken är hans rekonstruktion lik sentida skogssamiska 
timmerkåtorna förutom att de senare vanligen inte är för-
sänkta i marken (se Halén 1994:96). Haléns tolkningen av 
husens utseende och konstruktion har av andra forskare 
ex Liedgren (1995:119) ansets som orealistisk. Jag menar 
att konstruktionen är fullt möjlig, det framkomna mate-
rialet från Lillberget pekar i en sådan riktning. Om man 
beaktar hus med kamkeramik från Finland och västra 
Ryssland så är Haléns (1994:96) föreslagna konstruktion 
med timrade väggar vanliga där, sånär som på föreslaget 
för takets utformning (se kap 5).

I husen som undersöktes 1990-91 påträffades 
8570 keramikskärvor till en sammanlagd vikt av 15,592 
kg. Det mesta av keramiken påträffades i vallarna runt 
husen och antas ha deponerats där som avfall. I likhet 
med föremålen (se nedan) så framkom den mesta kerami-
ken i den första rensningsnivån (Rn 1). Keramiken tillhör 
den så kallade typiska kamkeramiken, stil II, med rundad 
botten (Halén 1994:128 och 130). Vid undersökningarna 
framkom 5782 benfragment till en vikt av 2,106 kg. 81% 
av de identifi erade benen kommer från säl varav grön-
landssäl och vikaresäl är identifi erade artmässigt. I övrigt 
fi nns ben från älg, älg eller ren, bäver, gädda, braxen, sik, 
gås och havsörn. Alla sälens kroppsdelar fi nns represen-
terade på platsen, liksom bäverns, däremot saknas delar 
av älgens ben (Halén 1994:164). Halén (1994:166-167) 
menar att arternas fångstcykel överlappar varandra och 
därför har boplatsen använts året runt. Keramik som till-
verkats på platsen görs under sommaren och husen kan 
användas året om. Det som Halén tolkat som ett grav-
område menar han har använts under den tjälfria tiden 

Art Vinter Vår Sommar Höst
Vikaresäl X X X
Grönlandssäl X
Älg X X
Bäver X X X
Gås X X
Havsörn X?
Abborre X X X X
Gös X X X
Gädda X X X X
Sik X X X
Braxen X

Tabell 4.6. Lämplig årstid för jakt på djuren. Kryss med fet stil 
markerar vanligaste jaktsäsong i etnografi ska material. Materialet 
från RAÄ nr 451 Överkalix sn. 
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på året, juni till oktober (Halén 1994:166-167). Fyra 14C-
dateringarna på platsen har ett spann på ca 305 år, Ua-
2632-2635 och daterar platsen till mellan 4090-3780 fvt. 
(Halén 1994:171).

Mängden stenföremål och avslag som framkom 
vid undersökningen var 4375 st eller 11,864 kg. Det mesta 
av materialet framkom i Rn 1 ca 64,7% för att successivt 
minska ju djupare man undersökte ytan. I Rn 2 påträffa-
des 27,9%, i Rn 3 framkom 6,7% och i Rn 4 endast 0,7% 
av stenmaterialet. Det mesta av stenmaterialet bestod av 
kvarts (79,5%) följt av grönsten, sandsten och fl inta (Ha-
lén 1994:99). Bland stenföremålen dominerar andelen 
skrapor (55,8%), därefter kommer knivar (15,7%) följt av 
pilspetsar (9,1%), övriga föremålsposter utgörs av borrar, 
sticklar, mejslar mm (Halén 1994:125). Den fl inta som 
tillvaratogs anser Halén (1994:116) inte vara en import av 
färdiga föremål till platsen eftersom spår efter tryckretu-
schering av fl intavslag påträffats. Andelen färdiga föremål 
i förhållande till antalet avslag är 18%, mängden fl inta är 
totalt 0,38 kg (Halén 1994:99 och 126). Om materialet 
skulle vara representativt så skulle man i genomsnitt med 
fem sex avslag ha fått fram det föremål man ville ha, nå-
got som inte är möjligt när man studerar föremålen. Ha-
léns (1994:126-127 tolkning av detta förhållande är att de 
den låga andelen fl intavslag beror på fl intans höga värde 
samt att de som befolkade lokalen en gång i tiden an-
tingen var:

”The fact that people made similar artefacts with 
similar techniques as in present day Russia, could 
either be explained that it was the same people who 
shared the same ideas about how to make artefacts, 
and/or that the local people experienced a social 
change from sedentary conditions (or both), which 
affected the manufacturing techniques in a similar 
way as in the east…and during the late Neolithic/
Early Bronze age…” (Halén 1994:127).

Längre fram i arbetet kommer han fram till tolk-
ningen att befolkningen på Lillberget måste ha känt till 
stenteknologin i norra Ryssland på grund av att råmate-
rial, byggnadskick, keramik m.m. omnämnda som ”evi-
dence” kommer österifrån. De kognitiva mönstren verkar 
vara gemensamma eftersom man producerar artefakter 
på samma sätt (Halén 1994:127).

Enligt Halén (1994:175) är Lillberget en ovanlig 
boplats på grund av de omfattande bebyggelseresterna. 
Av de registrerade boplatslämningarna från stenålder har 
få platser mer än en boplatsvall, enligt honom. Av lokaler 

med boplatsvallar så har en majoritet 1 hus (eller 57% 
i Haléns undersökning av 225 registrerade lämningar), 
två hus återfi nns på 38% av lämningarna. Lillberget med 
sina många hus bör därför representera något annat än 
en vanlig boplats, detsamma gäller för platserna i Tor-
nedalen och Töre där koncentrationer med hyddbottnar 
från olika tider från stenåldern framkommit. Den stora 
mängden på samma plats och avvikelsen mot det normala 
antalet boplatsvallar på en och samma lokal tyder, enligt 
Halén (1994:175), på att boplatsvallarna är samtida med 
varandra. Befolkningen kan därför ha varit av betydande 
mängd, kanske upp till 20 familjer eller ca 100 invånare 
(Halén 1994:176). Platsen har troligen tjänat som en stor 
åretruntbaserad basboplats, men kan under vissa perioder 
också ha varit en viktig mötesplats för alla grupperna i 
älvdalen och vid kusten. Det är möjligt att alla älvdalar 
haft liknande lokaler, enligt Halén (1994:177).

Vid fortsatta undersökningar av Lillberget åren 
1994-1996 undersöktes en del kringliggande ytor av 
boplatsen i ett rutnät, delar av den största boplatsval-
len undersöktes, hus nr 3 samt delar av hus 4. Hus nr 3 
hade innermått av 13x6 m med ca 0,4-0,6 m höga vallar 
runt om. Den invändiga golvytan uppskattas i hus nr 3 
till att ha varit mellan 50-60 m2 stor. Golvytan innehöll 
tämligen sparsamt med föremål men var beströdd med 
ställvis tämligen tjocka lager av rödockra. De fl esta före-
målen i hus 3 inklusive merparten av keramiken framkom 
som vid de tidigare undersökningarna i bostadens vallar. 
Två anläggningar i form av två grophärdar påträffades 
i golvytan (Färjare och Wikström 1997:12). Inga tydliga 
konstruktionsdetaljer framkom i samband med under-
sökningen av hus 3, men utifrån den rektangulära formen 
antas liggtimmer ha kunnat vara en trolig konstruktion 
längs väggsidorna. En rest efter en del av takkonstruk-
tionen i form av lite klenare rundvirke påträffades i hu-
sets ena gavel. En hel del näver framkom i vallarna varför 
taket antas ha varit täckt med detta material. På nävret 
har antingen slanor eller torv legat. In- och utgångar kan 
markeras av avfallskoncentrationer i vallarna, vilket i så 
fall betyder att en in/utgång fi nns i långsidan mot SSÖ 
och en ingång mot ÖSÖ (Färjare och Wikström 1997:11) 
Två dateringarna från hus 3 sträcker sig mellan ca 3700 
till 3500 fvt. (4815±65BP Ua-11503 och 4825±65 BP Ua-
11504). En något äldre datering fi nns också till 3950-3650 
fvt. (4980±65BP Ua-11505) se även Färjare (2000:14). 
Rapporten från 1997 (och samtliga artiklar och uppsatser 
senare) saknar beskrivning av hus 4 i form av slutsatser 
rörande konstruktioner och annat. I en artikel (Färjare 
1995:86) i museets årsbok, Norrbotten 1995, omnämns 
att man undersökt hus nr 4 på Lillberget under åren 1994-
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95 men några resultat redovisas inte. I en senare artikel 
omtolkas huskonstruktionen av hus 3. I den föreslås att 
konstruktionen varit av lättare slag men ändå stabil, var-
för man föreslår en konstruktion av antingen bågstångs- 
eller klykstångsmodell (Bennerhag och Färjare 2001:43). 
Tolkningen går genom detta, enligt min mening, mot res-
ten av artikeln som pekar på hur viktig upprepningen är 

i producerandet av den materiella kulturen för gruppens 
identitet. Nedgrävda hus med den här rektangulära for-
men på kamkeramiska boplatser har, i de fall de påträffats 
bevarade rester efter konstruktionen, en så kallad låda av 
liggtimmer (se kap 5). Att huskonstruktion, form, inre 
organisering också är intimt förknippade med kulturell 
identitet och ideologi är något som fl era forskare anser 

Fig. 4.50. Karta över Norrbottenskusten då havet stod ca 60 över dagens nivå motsvarande ca 3900 - 3500 fvt. Ett antal lokaler med 
boplatsvallar (grå punkter) anlagda på mellan 90- 60 m ö h. som visar huvudsaklig lokalisering under senmesolitikum och tidigneolitikum 
i olika älvdalar.
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idag (se ex Edblom 2004:201). Visserligen är inte allting 
exakt likadant organiserat mellan olika platser utan regio-
nala variationer/stilar precis som dialekter uppstår över 
tid. Betraktas lokalen som att de som levt där identifi erat 
sig med det kamkeramiska området och dess i övrigt ytt-
re/perifera läge inom det kända kamkeramiska området, 
kan det ha varit viktigt för boplatsens inbyggare att hålla 
på traditioner från andra kamkeramiska områden. Jag an-
ser av de orsakerna att den senare reviderade tolkningen 
av hus tre som Bennerhag och Färjare (2001:43) gör är 
mindre trolig även om den är möjlig.

Andra anläggningar som framkom i samband 
med undersökningarna 1994-96 var en rödockragrav med 
bl. a speciell keramik som gravgåva (Färjare, Wikström 
1997:13). Fynden och föremålen på Lillberget är till stora 
delar utmärkande för vad som brukar komma fram på 
kamkeramiska lokaler; bärnstenshängen och pärlor, man-
delformade bifacialt slagna pilspetsar i fl inta och kvarts, 
en kopparpärla samt mängder med keramik med stor va-
riation i ornamentik och utförande (Färjare 2000:39). En 
hel del av råmaterialen till föremålen fi nns inte lokalt utan 
kommer utifrån, men en del typiska föremål för kamkera-
miska boplatser har tillverkats i lokala material exempel-
vis mandelformade pilspetsar i kvarts. 

Torne älvdal
I Torneälvens dalgång fi nns relativt stora boplatskomplex 
med mellan 5-25 hyddbottnar på varje lokal i fl era fall 
också ett större eller mindre antal boplatsgropar fram-
kommit. Redan i samband med inventeringen genomför-
des ett antal undersökningar av platser med boplatsval-
lar i Tornedalen i Riksantikvarieämbetets regi (Karman 
1993, 1995, 1998). Tyvärr är några av undersökningarna 
fortfarande inte alls eller dåligt avrapporterade och pu-
blicerade.

Under 1994, 1995, 1997 och 2002 genomfönder 1994, 1995, 1997 och 2002 genomfönder 1994, 1995, 1997 och 2002 genomf rde 
Umeå Universitet arkeologiska undersökningar på tre av 
lokalerna, RAÄ nr 249 i Saivaara, RAÄ 221 och RAÄ nr 
264 Ylinen Perävaara (Norberg 1995, 1996, 1997, 2001 ävaara (Norberg 1995, 1996, 1997, 2001 ä
och 2003; Räihälä). Två av de undersökta lokalerna är ett 
par av de större kända i Tornedalen. Den ena, RAÄ nr 
249, har 19 hyddbottnar och 32 boplatsgropar inom ett 
250x300 m stort område (Klang 1988:19, Sturk 1992:33 
och 42) och den andra, RAÄ nr 264, har ungefänr 264, har ungefänr 264, har ungef r lika 
många boplatsvallar inom ett 390x110 m stort område. 
Den senare lokalen saknar boplatsgropar är även ska-även ska-ä
dad på grund av täcktverksamhet i sen tid då en del av 
boplatsmaterialet föboplatsmaterialet föboplatsmaterialet f rts bort och eventuella anläggningar 
föföf rstörts (se Norberg 2003). 

RAÄ nr 249 Karl-Gustav sn.

RAÄ nr 249 är idag belägen på mellan 61-57 m ö h. Loka-
len består av sammanlagt 19 boplatsvallar och 31 boplats-
gropar inom ett ca 300x200 m stort område i arkeolo-
giska kretsar benämn platsen som Saivaara (se fi g. 4.39.). 
Platsen har undersökts arkeologiskt dels inom ramen för 
fornminnesinventeringens verksamhet och dels av Umeå 
Universitet inom forskningsprojektet ”Samhälle och be-
byggelse i östra Norrbotten under neolitikum och äldre 
bronsålder”. 

Två typer av fosfatkarteringar är gjorda på RAÄ 
249 Karl-Gustav sn, inom ramen för fornminnesinven-
teringens verksamhet, den ena är tagen direkt i anrik-
ningshorisonten och analyserad med citronsyrametoden. 
Senare utfördes ett så kallat spott test båda resulterade 
i genomgående låga värden <50 fosfatgrader vilket är 
lägre än en normala värden i en podsoljord enligt Sturk 
(1992:51). Sturk (1992:51) tror att de låga värdena kan 
hänga samman med att man i huvudsak konsumerat fi sk 
på platsen. Senare framkom också att skogsskiftet som 
RAÄ 249 är beläget på gödslades på 50-talet för att tillfö-
ra marken mer näring och öka produktiviteten på skogen 
(muntliga uppgifter från markägaren). Tydligen har inte 
heller denna gödsling inte heller bidragit till att påverka 
fosfatvärdena. 

Ett tidigare provstick i en av boplatsvallarna på 
Saivaara (anl. 2) i samband med fornminnesinventeringen 
gav en 14C-dateringen till 4660±75 BP (Karman 1995:49 
och 57, Ua-2885). Kalibrerat två sigma motsvarar det en 
datering till ca 3640-3120 fvt. Totalt har fyra boplats-
vallar varit föremål för undersökning inom ramen för 
projektet ”Samhälle och bebyggelse i östra Norrbotten 
under neolitikum och äldre bronsålder” samt ytterligare 
två anslutande boplatsgropar. Utanför boplatsvallarna 
har av kostnadsskäl hittills endast två mindre ytor upp-
tagits. Dateringarna från lokalen ligger hittills i huvudsak 
mellan 3500-3150 fvt. (Norberg 1997:7), med en yngre 
bosättningsfas med dateringar till ca 2900 fvt. (Norberg 
2001:26). Vidare undersökningar skulle kunna visa på om 
det fi nns kontinuitet i bruket av lokalen över hela tidsin-
tervallet. Boplatsen låg då den användes i ett område där 
två havsvikar möttes på ett i havet utskjutande näs. Rakt 
sydost om näset fanns en större ö. Området förefaller 
ha grundats upp relativt snabbt (se fi g. 4.55.). Boplatsval-
larna har inte varit placerade längst ut på näset utan legat 
indraget en bit in. Längre ut och längs med näset fi nns en 
del områden med avslag och skörbränd sten påträffade. 
Lokalen låg ca 10 km söderut från själva havsviken in i 
Torneälvens mynningsområde, vilket skiljer den från ex 
lokalen på Lillberget RAÄ nr 451 Överkalix sn som låg 
djup in i den havsvik där Ängesån och Kalixälven mötte 
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havet (se fi g. 4.50).
Boplatsvallarnas golvyta har visat sig vara tämli-

gen varierade i de undersökta anläggningarna. Något som 
även antyds rent okulärt utifrån vallar och nedgrävning-
arnas omfång. Boplatsvallen, RAÄ nr 249:6 undersöktes 
till 50% och visade sig ha ett rektangulärt eller något ovalt 
golvplan med längdaxeln i nord-sydlig riktning med något 
rundade ytterkanter, ca 7,8x3,5 m. Den maximala storle-
ken på golvytan torde inte ha överstigit 26 m2 (Norberg 
1995:10). Anläggningen (nr 6) tolkades som en bostad 
använd under en ganska kort period. Detta utmärktes vid 
undersökningarna av att de anläggningar som hittades var 
få och inte störde eller överlappade varandra. Vidare kun-
de fl era avslag sammanfogas på plats, likaså kunde delar 
av trasiga skrapor pusslas ihop. 

I boplatsvallen framkom två anläggningar, en 
härd i form av en skärvstenspackning med ett tunt kol-
lager ovanpå samt en delvis näverklädd gropanläggning 
med enstaka skörbrända stenar i. Mellan gropanlägg-
ningen och härden framkom en avgränsning i form av 
en förhöjning i golvytan bestående av en fetare sand med 
inslag av sot (Norberg 1995:11-12). Nedgrävningen djup 
för bostadens golvplan var något oklar då den nordöstra 
delen av vallen visade sig i hög grad bestå av avfall i form 
av skörbränd sten, avslag och ben. I de västra delarna har 
man grävt in sig i en gammal strandvall för att få önskad 
form på bostaden och där saknades avfall i vallen. I för-
hållande till nuvarande vall och markyta ligger golvytan ca 
0,4 m ner under nuvarande marknivå. Av totalt 91 före-
målsfynd utgörs 56 st av skrapor (61,5%) eller fragment 
därav samtliga tillverkade i kvarts. Totalt 
framkom 4643 kvartsavslag i och kring 
boplatsvallen. I samband med undersök-
ningen framkom ett bit bevarad tuggkåda 
som det var möjlig att göra en tandavgjut-
ning från. Två tänder syntes i avgjutningen 
och det visade sig vara två premolarer från 
vänster underkäke från en individ med 
fullständig tanduppsättning troligen inte 
under åtta år. På grund av den låga gra-
den av slitage har individen troligen inte 
varit över tolv år gammal när tuggummit 
spottades ut (Norberg 1995:11). Huset har 
en 14C-datering till 4550±70 BP motsva-
rande 3500-2930 fvt. (Ua-10304 kalibrerat 
två sigma). En intilliggande gropanlägg-
ningen (anl. 7) som också undersökts har 
datering till 4540±70 BP motsvarande ca 
3500-2930 fvt. (Ua-10302 kalibrerade två 
sigma). Vilket gör att de bedöms kunna 

vara samtida med varandra. Två av 14C-dateringar från 
boplatsvallen avvek kraftigt från de övriga, en hamnade i 
bronsålder och den andra i järnålder. Avvikelserna beror 
troligen på svårigheterna att separera kol som produce-
rats genom kultur och kol som kan bli kvar på grund av 
skogsbränder, det är också möjligt att avvikelserna beror 
på felaktig hantering av tillvaratagna kolprover. De fl esta 
fynden och anläggningarna påträffas oftast i de två första 
dokumentationsnivåerna.

1995 undersöktes 50% av en av de största boplats-
vallarna på lokalen (RAÄ nr. 249:5). Huset hade ett när-
mast rektangulärt utseende med längdaxeln i nordnord-
väst-sydsydostlig riktning. Golvytan har varit mellan 45-
48 m2 stor (ca 9x5 m) troligen med rundade hörn. I norra 
och södra delen saknas vall på anläggningen medan den 
östra och västra vallen består av ett två till tre dm tjockt 
lager sand och grus påfört på den ursprungliga markytan. 
Nästan inget avfall kunde iakttas i de undersökta delarna 
av vallarna. Golvytan har legat 0,6-0,7 m under den nu-
varande marknivån sedd ifrån omgivande markyta. Från 
västra vallkrönet är golvytan nergrävd ca 1,1 m och östra 
0,8 m. I de centrala delarna framkom en skärvstenspack-
ning och ett fåtal brända ben. Totalt framkom 258 avslag 
i huvudsak tillverkade i kvarts samt 23 föremål (Norberg 
1996:l0). Föremålen domineras av skrapor (7 st) och retu-
scherade avslag (7 st) tillverkade i kvarts (Norberg 1996:
l8). Två 14C dateringar från den här boplatsvallen lämna-
des in för datering 4800±70 BP och 4600±80 BP (från 
härd) kalibrerade med 2 sigma blev dateringen till mellan 
3710-3490 respektive 3620-3040 fvt. (Ua-11142 resp. Ua-

Fig.4.51. Foto av profi l över undersökt boplatsvall anläggning 26 på RAÄ nr 249 
Karl-Gustav sn. Här syns en utvecklad blekjord under den uppkastade västra vallen 
vilket är ovanligt på kustanknutna lokaler. Den dubbla blekjorden kan antyda att viss 
tid gått efter att havet drog sig tillbaka innan boplatsvallen anlades (foto författaren).
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11143, Norberg 1997:7).
Under 1997 undersöktes ytterligare delar av två 

boplatsvallar och en boplatsgrop på Raä 249 (Norberg 

2001). Genom den ena boplatsvallen, RAÄ nr 249:26a, 
drogs endast ett två meter brett schakt varför det är svårt 
att uttala sig mer exakt om golvytans storlek och utseen-
de, men den förefaller ha varit rektangulär ca 6x4 m stor. 
Från anläggning 26a framkom totalt 153 avslag, majorite-
ten tillverkade av kvarts 152 st. Av de nio föremålen som 
framkom utgjordes fem av skrapor (Norberg 2001:26-
27). Anläggningen fi ck en 14C datering från de centrala 
delarna av golvytan till mellan 3030-2860 fvt. (Ua-15541, 
kalibrerad två sigma Stuvier m fl . 1998).

 Den andra boplatsvallen, RAÄ nr 249:30, har 
en något osäker golvyta eftersom en rotvälta störde den 
nordsydliga profi len. Den verkar dock ha ett närmast rek-
tangulärt utseende 6x3,5 m med ett 0,5 m djupt nedgrävt 
bottenplan i förhållande till omgivande markyta. Från 
anläggning 30 framkom totalt 190 avslag eller fragment 
därav, de fl esta är tillverkade av kvarts 186 st. Bland de 
22 fynden utgörs majoriteten av skrapor, 7 st (Norberg 
2001:25). Två anläggningar framkom i golvytan den ena 
utgjordes av en packning av skörbränd sten och den an-
dra av en koncentration av brända ben i en fet brun so-
tinblandad jord. En 14C datering från en härd i de cen-
trala delarna av boplatsvallen daterar den till 4285±55 BP 
vilket daterar den till mellan 3100-2860 fvt. (Ua-15539, 
kalibrerat två sigma Stuvier m fl . 1998). 

I anslutning till anläggningen fi nns ytterligare en 
boplatsvall/boplatsgrop 249:31 med en mer rund form 
där en mindre del av ytan kom att undersökas (ungefär 
25%) som fi ck en 14
där en mindre del av ytan kom att undersökas (ungefär 

14
där en mindre del av ytan kom att undersökas (ungefär 

C datering till 4390±60 BP vilket 
motsvarar 3120-2890 fvt. (Ua-15540, kalibrerat två sigma 
Stuvier m fl . 1998) från en skärvstenspackning i de cen-
trala delarna. Det här området av bosättningen kan vara 
något yngre än den tidigare undersökta på Saivaara att 
döma av 14
något yngre än den tidigare undersökta på Saivaara att 

14
något yngre än den tidigare undersökta på Saivaara att 

C-dateringarna. Anläggningarna 30 och 31 
ligger på ca 57 m ö h. vilket är ca tre meter lägre i ter-
rängen än övriga boplatsvallar på lokalen vilket kan för-
klara deras lägre ålder, men även anläggning 249:26, belä-
gen 59,5 m ö h. är, att döma av 14
klara deras lägre ålder, men även anläggning 249:26, belä-

14
klara deras lägre ålder, men även anläggning 249:26, belä-

C dateringen 4285±55 
BP motsvarande 3030-2860 fvt. (Ua-15541 kalibrerat två 
sigma Stuvier m fl . 1998), yngre än de tidigare undersökta 
anläggningarna från 1994 och 1995 som nivåmässigt är 
relativt lika som 249:26. En kraftigt utbildad blekjord var 
fortfarande synlig under de uppkastade vallarna något 
som inte observerats i samband med andra undersökta 
lämningar på lokalen (se fi g. 4.51.).

Stenmaterialet från samtliga undersökta anlägg-
ningar i Saivaara domineras av den lokalt förekommande 
kvartsen, ofta verkar strandplockad kvarts ha använts. I 
övrigt förekommer enstaka föremål och avslag i grön-
sten, en asbestmagrad keramikskärva av pöljätyp alterna-

Fig. 4.52. Fyndspridning av avslag i boplatsvall nr 6 på RAÄ nr 
249 Karl-Gustav sn.

Fig. 4.53. Fyndspridning av avslag i boplatsvall nr 5 på RAÄ nr 
249 Karl-Gustav sn.
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tivt kierikkityp har också framkommit. Andra föremål är 
en krummejsel samt en mindre mejsel i grönsten. Skra-
por dominerar totalt sett bland föremålsfynden på RAÄ 
nr 249 följt av retuscherade avslag (Norberg 1995 och 
2001).

Några rumsliga strukturer kan spåras i de under-
sökta ytorna av boplatsvallarna. Samtliga undersökta bo-
platsvallar har haft en packning av skörbränd sten i de 
centrala delarna något som tolkats som en härd. Runt 
härden verkar en rad aktiviteter ha utspela sig utifrån 
fyndspridningen (se fi g. 4.52. och 4.53.). Kring härdarna 
framkommer de fl esta stenföremålen och avslagen, tro-
ligen på grund av här fanns de bästa ljuskällorna i form 
av elden och kanske en rököppning som dagtid släpper 

in ljus, vidare har troligen värmen från härden använts 
när man bränt bort gamla rester av lim och senor i sam-
band med omskaftning av föremål. Runt härden påträf-
fades i boplatsvall RAÄ nr 249:6 en hel del kasserade och 
trasiga skrapor som kan vara rester efter den typen av 
verksamhet. Organisationen i anläggningarna ger inte ett 
helt enhetligt intryck. Spår efter stensmide förekommer 
endast i exempelvis boplatsvall 249:6 i form av några 
tusen kvartsavslag, fynd av knackstenar och städstenar. 
De övriga husen har betydligt färre avslag och istället en 
större genomsnittlig längd på avslagen i boplatsvall 249:6. 
De andra boplatsvallarna har även fl er stenföremål i för-
hållande till antal avslag än i 249:6 vilket kan vara naturligt 
om materialet är utvalt och man inte tillverkat redskapen 
i bostaden eller städat ut restmaterial bättre i de andra 
boplatsvallarna (Norberg 1997).

Benmaterialet och avfall i form av skörbränd sten 
är också deponerat på olika sätt i de undersökta anlägg-
ningarna. I 249:6 påträffas ben och skörbränd sten nästan 
uteslutande i vallarna, i 249:5 påträffades inget benmate-
rial i vallarna utan endast vid härden. I 249:30 är benen i 
huvudsak deponerade direkt söder om härden i en sådan 
koncentration att jorden fortfarande var mörkbrun och 
fet, den har även varit motståndskraftig mot podsolerings-
processen efter att platsen övergivits (Norberg 2001:9).

Troligen har lokalen använts en relativt kort tid, 
men under upprepade gånger inom en så pass vid ut-
sträckning i tid som kanske 300 år. Boplatsvallarna kan 
antas ha använts främst under vintern då konstruktionen 
är till sin fördel. Fynden av små bipolära kvartskärnor kan 
vara indicium på råmaterialbrist. Vilket bara skulle kunna 

behöva inträffa vintertid då marken täcks 
med snö. I vissa fall har kärnorna återan-
vänts som skrapor. Trots att råmaterialet 
ofta använts maximalt påträffas i samma 
hus även större kvartsblock som inte an-
vänts i någon högre utsträckning, vilket kan 
tyda på råmaterial tillkommit till husen vid 
olika tillfällen kanske i form av upprepade 
bosättningar eller att ett syfte har varit att 
göra skrapor av kärnor. Under sommaren 
har troligen lättare konstruktioner använts. 
Vid 249:26 framkom en härd i form av 
skärvstenspackning utanför boplatsvallen 
som kan ha stått inuti en tältkonstruktion 
(Norberg 2001:18).

Det osteologiska materialet från 
Saivaara är litet. Ben från vikaresäl domi-
nerar andra arter är gråsäl, vikaresäl, bäver, 
älg (möjligen också ren), svan/gås, sik, ab-

Art Vinter Vår Sommar Höst
Vikare-
säl

X X X

Gråsäl X
Älg X X
Bäver X X X
Gås X X
Ab-
borre

X X X X

Gädda X X X X
Sik X X X

Tabell 4.7. Lämplig årstid för jakt på djuren. Kryss med fet stil 
markerar vanligaste jaktsäsong i etnografi ska material. Materialet 
från RAÄ nr 249 Karl-Gustav sn. .

Fig. 4.54. Förslag på hur taket kan ha burits av ytterväggarna. Slanorna som utgjort 
själva taket låses mot en längsgående stock som i sin tur åses av nedersta stockvarvet. 
Konstruktionen är illustrerad som sedd genom profi len på ena kortsidan. Efter ide´ av 
Raimo Pääkkö som också byggde upp en bostad efter den.
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borre och gädda. Det enda djurben som påträffats i alla 
undersökta boplatsvallar är ben från säl (Jonsson 2001). 
Gåsfåglar fi nns normalt inte under vintern i området 
utan kan vara ett tecken på att boplatsvallarna även kan 
ha använts under vår/försommar. Benmaterial har svårt 
att bevaras i den här typen av sura och magra podsoljor-
dar men det är ändå ett ovanligt litet fyndmaterial som 
framkommit. Över huvud taget så är det bevarade fynd-
materialet litet på RAÄ nr 249 i förhållande till storleken 
på lokalen och mängden anläggningar. Om man tar bort 

de många synliga fasta konstruktionerna i 
form av boplatsvallar och boplatsgropar så 
skulle tolkningen av fyndmaterialet troli-
gen av många anses avspegla en bosättning 
utspelad under en kortare tidsrymd och av 
högst tillfällig karaktär, i tidrymd utsträckt 
i veckor/månader snarare än år. Mängden 
anläggningar problematiserar det hela och 
ger en tankeställare kring hur man omed-
vetet mäter/uppfattar tid och betydelse i 
bevarat sten- och benmaterial på en lokal.

Enskilda konstruktionsdetaljer 
har varit svåra att rekonstruera på RAÄ 
nr 249, men profi lerna genom vallarnas 
långsidor visar på branta avgrävningar av 
de ursprungliga marklagren. En möjlig 
konstruktion skulle ha kunnat bestå av, i 
vart fall på långsidan, av liggtimmer som 
hållit tillbaka sanden (Norberg 1995:10). 
Kortsidornas väggar kan ha bestått av ett 
smäckrare rundvirke som lagts mot takå-
sen vilket skulle förklara den observerade 
rundningen i kortsidorna. Hur taket burits 
upp är en svårare fråga inga säkra spår efter 
avbärande stolpar har framkommit, vilket 
dock inte gör att de kan uteslutas. Om det 
varit ett tak belagda med näver och torv, 
vilket är troligt, kan de knappast ha burit 
sig själva om inte taket haft stommen av 
en s.k. bågstångskonstruktion alternativt 
en låsning av takvirket m. h. a. en stock 
som låst taket mot marken samtidigt som 
taket haft en innervägg som stöd (se fi g. 
4.54). En sådan konstruktion behöver inga 
avbärande stolpar och lämnar få spår efter 
sig. På Saivaara fi nns även bostäder som 
troligen varit konstruerade på andra sätt. 
På en del av de anläggningarna som inte 
undersökts ännu syns närmast runda bot-
tenplan där konstruktioner med liggtimmer 

troligen inte använts för väggarna.

RAÄ nr 241 Karl-Gustav sn
RAÄ nr 241 är idag belägen på ca 55 m ö h. När plat-
sen befolkades låg lokalen på ett näs på en utskjutande 
udde i en NNV-lig exponering i de yttre delarna av det 
som var början till den havsvik in mot Torneälven som 
fanns här ca 2600 fvt (se fi g. 4.55.). Vid tiden för bo-
sättningen var platsen en halvö belägen ca tre km syd-
ost från RAÄ nr 249. Lokalen består av två rader med 

Fig. 4.55. Karta över kusten utanför Torne älvdal med havsnivån 50 m över dagens 
inlagd. Samtliga RAÄ nr utgörs av lokaler med boplatsvallar.

Fig. 4.56. Karta över RAÄ nr 241 Karl-Gustav sn, Keräsvaara.
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boplatsvallar där kortsidans vall i fl era fall är gemensam 
med nästa boplatsvall. Totalt syns 12 boplatsvallar och 
4-7 boplatsgropar samt fyra boplatsindikerande områden 
(Sturk 1992:41 se även fi g. 4.56.). I fl era fall syns in- och 
utgångar tydligt i vallarnas kortsidor. Topografi n kring 
RAÄ nr 241 är relativt brant i de västra delarna varför en 
något längre strandnära bosättning kan ha varit möjlig på 
platsen än på andra av lokalerna i området. Marken slut-

tar svagt mot norr. Området är hårt drab-
bat av täcktverksamhet och tre vägar möts 
mitt i boplatsområdet, vilket försvårar be-
dömningen av hur lokalen kan ha sett ut. 
Troligen är en ganska stor av den förstörd. 
I samband med inventeringen framkom en 
slipad skifferspets med tånge och ett nord-
bottniskt redskap på lokalen. 

Undersökningarna vid RAÄ nr 
241, Keräsvaara, Karl-Gustav sn utfördes 
inom ramen för Riksantikvarieämbetets re-
gionkontor som ett led i enhetens program 
för kunskapsuppbyggnad (Klang 1993:3-4, 
Karman 1998:3). Syftet med undersök-
ningen var att datera och miljörelatera ar-
keologiska lämningar. Den genomfördes 
genom att ett mindre snitt öppnades i en 
av anläggningarnas vallar. Sedan tidigare 
fanns fosfatprov tagna i anläggningens golv 
och vall. Brända ben och kol tillvaratogs 
ur vallen, i övrigt påträffades skörbränd 
sten och kvartsavslag men dessa lämnades 
kvar. Från den av vallen förseglade gamla 
markytan tillvaratogs pollenprov och kol-
prov (Karman 1998:6 och 11). Resultatet 
av 14C-analysen från hus ett blev 4035+110 
BP motsvarande 2830-2180 fvt. (St-12850 
kalibrerat med två sigma Stuvier & Reimer 
1993). Det stora omfånget på dateringen 
beror på att standardavvikelsen för provet 
+110 år är så hög. I det lilla benmaterialet, 
3,1 g, som analyserades framkom ben från 
olika kroppsdelar av vikaresäl. Fosfatpro-
verna från hus nr 6, togs ur anrikningsho-
risonten och analyserades med citronsyra-
metoden. Proverna från golvytan visade på 
något förhöjda fosfater 60 respektive 265 
fosfatgrader medan de tagna ur vallarna 
var låga 28 respektive 36 fosfatgrader (Kar-
man 1998:11-12).

RAÄ nr 166 Karl-Gustav sn
RAÄ nr 166 är idag belägen på ca 45-55 m ö h. och består 
av minst 13 boplatsvallar. Fler anläggningar är skadade av 
föryngringsåtgärder. När platsen befolkades låg lokalen 
troligen på en udde i en närmas sydlig exponering ut mot 
havet på en ö ca 5x3 km stor (se fi g. 5.57.). När havet 
nådde upp till dagens 50 meterskurva var ön belägen ca 
7-8 km från närmsta fastland. 

Undersökningarna av lokalen utfördes inom ra-

Fig. 4.57. Karta över kusten utanför Torne älvdal med havsnivån 40 m över da-
gens. Samtliga RAÄ nr utgörs av lokaler med boplatsvallar.

Fig. 4.58. Kartering över boplatsvallarna på RAÄ nr 166 Karl-Gustav sn. Efter 
Karman (1991:16)
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men för Riksantikvarieämbetets regionkontor som ett 
led i enhetens program för kunskapsuppbyggnad (Klang 
1993:3-4). Lokalen är skadad av föryngringsåtgärder 
samt av markberedning. Boplatsvallarna är organiserade 
i tre rader samt en ensamliggande lämning (Karman fi g. 
5.58.). Det är ca 25 meter mellan den övre raden (belägen 
ca 52,2-52,6 m ö h.) och den mellersta (belägen ca 50,5 m 
ö h.) samt ca 45 meter mellan raden i mitten och den ne-
dre raden (belägen ca 48,8-49,0 m ö h.). Den vertikala och 
horisontella spridningen av raderna kan antyda en kro-
nologisk skillnad mellan anläggningarna. Boplatsvallarna 
ligger med ett inbördes avstånd om ett par meter eller i 
direkt anslutning till varandra (Karman 1995:50-51).

Från anläggning 166:1 framkom i en 1 x 1 m stor 
provruta ett för området rikligt benmaterial, 1876 frag-
ment till en vikt av 760 gram, i huvudsak bestående av 
säl (vikaresäl) bland de djurarter som kunnat identifi eras 
men även ett benfragment från en oidentifi erad fågelart 
(Karman 1995:50-51). Totalt togs fyra 14C-prover från lo-
kalen. Två från den högre belägna raden av anläggningar, 
ca 52 m ö h. gav dateringarna 3910+105BP motsvarande 
2940-2460 fvt. (Ua-883) boplatsvall nr 2. Från boplats-
valla nr 3 i samma rad kom en datering till 4140+110 BP 
motsvarande 2040-1690 fvt (Ua-882). Två 14C-dateringar 
från boplatsvall nr 1 belägen i den lägre liggande gruppen 
av boplatsvallar på ca 48 m ö h. fi ck dateringarna 3540+70 
BP motsvarande 2210-1740 fvt. (St-12848) och 3620+90 

BP motsvarande 2500-2200 fvt. (Ua-2169) 
kalibreringar med två sigma enligt Stuvier 
och Remier (1993).

RAÄ nr 221 Hietaniemi sn
I samband med forskningsprojektet ”Sam-
hälle och bebyggelse i östra Norrbotten 
under neolitikum och äldre bronsålder” 
undersöktes 1997 en boplatsvall, RAÄ nr 
221 Hietaniemi sn, på berget Huhtalehto 
belägen på ca 75 m ö h. (Se Räihälä 2003). 
Lämningen syntes innan undersökningen 
som en 9x6,5 m stor boplatsvall inklusive 
vallar, innanför dem var en oval försänk-
ning 4,5x2,5 m stor. Ca 25 m sydväst om 
anläggningen syntes ytterligare en boplats-
vall av liknande storlek (Räihälä 2003:7-8). 
Efter undersökning framstod lämningen 
som en ca 3x2 m stor konstruktion för-
sänkt ca 0,6 m i förhållande till omgivande 
markyta. På anläggningens botten syntes 
rader av förkolnade grenar som kan ha 
härstammat från kraftiga stammar eller 
träplankor (Räihälä 2003:34).

Inga fynd påträffades vid undersökningen och 
troligen rör det sig om en annan typ av konstruktion än 
för en bostad. Den kraftiga podsoleringen som fanns 
över hela konstruktionen samt rester efter förkolnat virke 
som framkom djupt under podsoleringen indikerade en 
förhistorisk datering av anläggningen. Ett 14C-prov från 
området med förkolnat virke kom också att ge en date-
ring till 4520+40 BP (Beta-166476). Kalibrerat två sigma 
ger det en datering av anläggningen till 3360-3100 fvt. 
Dateringen innebär om den stämmer att anläggningen 
inte anlades i omedelbar anslutning till dåvarande kust. 
Räihälä ser det som sannolikt att anläggningen inte ut-
gjort en bostad utan mer troligt kan ha haft funktionen 
av en förvaringsgrop.

RAÄ nr 315 Nedertorneå sn
Under åren 1996 och 1997 undersöktes delar av en bo-
platsvall, en stensättning (totalundersöktes) samt delar 
av ett boplatsområde i Nedre Vojakkala, Nedertorneå sn 
(Liedgren 1998). Lokalen har troligen när den beboddes 
legat i ytterskärgården på en liten fl ack ö i ett sund mellan 
två öar, den var då belägen ett tiotal km från närmaste 
fastland (Liedgren 1998:1 se även fi g. 5.57.). På lokalen 
fi nns förutom tre boplatsvallar, femton boplatsgropar, en 
grav samt ett par boplatslämningar i form av skörbränd 
sten inom ett 260x10-60 m stort område. I närområdet 

Fig. 4.59. Karta över boplatsvallarna vid RAÄ nr 264 Karl-Gustav sn.
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fi nns även sex st kända gravlokaler. Delar av lokalen är 
skadad av markberedning samt av en skogsbilväg (Lied-
gren 1998:1). Lämningarna ligger idag inom intervallet 
55- 52 m ö h. och den undersökta boplatsvallen ligger på 
ca 53 m ö h. medan den undersökta graven ligger något 
högre i terrängen.

En yta av 153 m2 kom att undersökas arkeologiskt, 
en stensättning totalundersöktes och en boplatsvall kom 
att undersökas till ca 50%, totalt 36 m2 (Liedgren 1998:4-
5). Få slutsatser drogs kring boplatsvallens konstruktion, 
inga stolphål påträffades, ingen näver framkom i vallar-
na och det var svårt att se spåren efter nergrävningen i 
markytanden. Golvytan förefaller att ha varit rektangu-
lär ca 6,5x4,5 meter stor (Liedgren 1998:5 och 8). Från 
boplatsvallens centrala delar inlämnades ett kolprov för 
14C-analys vilket resulterade i en datering till 3910+70 BP 
(Ua-14513). Kalibrerat ger det en datering med två sigma 
till 2580- 2200 fvt. (Stuvier & Reimer 1993). De tillvara-

tagna benen, totalt ca 100 gr, utgjordes till 
största delen av olika delar från säl endast 
ett fragment tillhörde en annan djurart, 
mård (Liedgren 1998:9,12). Stenmate-
rialet dominerades av kvarts av varierande 
kvalité, en del verkar vara strandplockad. 
Andra stenmaterial som använts är grön-
sten, grå kvartsit och bitar av grå skiffer. 
Övrigt material som framkom i boplatsval-
len var bitar av rödockra (Liedgren 1998:6 
och 8). Föremålen förefaller att domineras 
av skrapor tillverkade av kvarts (Liedgren 
1998:12-15).

I materialet från stensättningen 
framkom spår av boplatsavfall i form av 
skörbränd sten och avslag, ett bryne fram-
kom även i graven. Fynden tyder på att gra-
ven anlagts efter att boplatsaktiviteter fö-
rekommit och/eller samtidigt med gravens 
tillblivelse. Något skelett eller gravgömma 
kunde inte påträffas (Liedgren 1998:5 och 
11). I upptagningsytorna utanför de två 
undersökta anläggningarna framkom bl a 
en anläggning i form av en packning med 
skörbränd sten, de fl esta upptagningsru-
torna runt stensättningen innehöll en del 
skörbränd sten, medan mängden skör-
bränd sten i rutorna runt boplatsvallen 
var mindre. I provrutorna på norra delen 
av boplatsen påträffades skörbränd sten, 
spridda avslag av kvarts och grönsten samt 
några osäkra kärnor av kvarts (Liedgren 

1998:5 och 9-12).

RAÄ nr 264 Karl-Gustav sn
RAÄ nr 264 ligger idag på ca 50-45 m ö h. i en nordöstlig 
sluttning inom ett ca 390x110 m stort område. När områ-
det var strandnära var lokalen belägen i en östsluttning på 
norra delen av en ö i ett skärgårdslandskap ca 6 km från 
fastlandet och drygt 12 km utanför Torneälvens dåvaran-
de mynningsområde. Totalt registrerades 21 boplatsval-
lar här vid fornminnesinventeringen, i övrigt registrerade 
även boplatsindikationer i form av skörbränd sten och 
avslag på ett par platser inom området. Boplatsvallarna 
påträffas från ca 47,5 m ö h. upp till ca 50 m ö h. 2002 un-
dersöktes en boplatsvall på RAÄ 264 vidare utfördes en 
kartering av lokalen allt inom ramen för projektet ”Mö-
ten i norr”. Syftet med var att undersöka en av de lägst 
belägna, av de kända, boplatsvallarna i Tornedalen för att 
se om yngre boplatsvallar kunde visa på förändringar el-

Fig. 4.60. Planritning över boplatsvall nr 1 på RAÄ nr 264 efter första rensnings-
nivån.
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ler skillnader gentemot de äldre som undersökts. Liksom 
på Saivaara, RAÄ nr 249 Karl Gustav sn, har undersök-
ningarna redan tidigare utförts på RAÄ nr 264. En tidi-
gare provundersökning och kartering utfördes i samband 
med fornminnesinventeringen av Jorma Karman (1995, 
1998). Själva undersökningens syfte då bestod i att 14C 
datera anläggningarna 3 och 4 (se fi g. 5.59.) och jämföra 
resultaten med pollen från den fossila markytan som för-
seglats av den kring golvytan uppkastade vallen (Karman 
1998:5). Undersökningen avgränsade sig till två mindre 
provgropar i vallarna. Resultat av 14C dateringarna blev 
3890+70 BP motsvarande 2500- 2200 fvt (St-13391) från 
boplatsvall nr 3 samt 3590+110 BP motsvarande 2210- 
1660 fvt (St-13391? Troligen en felaktig angiven siffra 
för provet i rapporten). Värdena är kalibrerade med två 
sigma (Stuvier och Remier 1993).

Benmaterialet som framkom vid undersökningen 
bestod i huvudsak av vikaresäl samt ett fåtal fragment av 
bäver. Pollenprovet innehöll en strandnära växt i form av 
strandråg. En växt som kan indikera ett öppnare land-
skap i form av mjölkört framkom, i övrigt dominerades 
pollenprovet av tallpollen. Det arkeologiska materialet 
bestod i huvudsak av skörbränd sten samt av en kvarts-

skrapa (Karman 1998:9-10). Karman (1998:11) tolkade 
resultaten som att platsen bebotts då havet stod ca 43 m 
över nuvarande nivå och att boplatsen då låg ca 110 meter 
från stranden. Den äldre av de två 14C dateringarna, den 
från hus 3, anses av honom vara för gammal, gjord på 
gammal ved. Någon närmare vedartsanalys är dock inte 
redovisad för kolproven i rapporten (se Karman 1998).

En del av resultaten från undersökningarna 2002 
kan komma att bidra till att man bättre kan förstå varia-
tion och tänkbar form på bostäderna. Det verkade ex-
empelvis som att den norra delen av den anläggning som 
undersöktes bestått av ett runt rum som suttit ihop med 
ett avlångt rum i den södra delen (se fi g. 4.60.). Innan un-
dersökningen framgick inte detta på grund av den omgi-
vande vallen eroderat in över golvytan och bildat en form 
som närmast gjorde att golvytan såg oval och långsmal 

ut. Efter undersökningarna gick det även att se att man 
använt sig av stora stenblock i konstruktionen av anlägg-
ningen (Norberg 2003:23).

Materialinnehållet som framkom i form av sten-
redskap och avslag, främst av kvarts och skiffer, samt 
den stenteknologi som använts för att producera dem 
visar på kontinuitet i området i jämförelse med andra 
boplatser från äldre delar av neolitikum i Tornedalens 
kustområde. De fem tätt liggande 14C-dateringarna (Ua-
20302 till 20306) tillsammans med beräkningar gjorda av 
landhöjningens förlopp pekar mot att bostaden använts 
under perioden 2300-2200 fvt. Havsytan stod då enligt 
Broadbents (1979:214) beräkningar ca 46-45 meter över 
den nuvarande nivån i området. Enligt 14C-dateringarna 
skulle bosättningen ha kunnat påbörjas redan 2400 fvt. 
men då hamnar troligen strandlinjen på närmast samma 
nivå som bostaden, drygt 47 m ö h., varför det är mindre 
troligt med tanke på vattenståndets variation.

Förmodligen har bostaden använts under en kort 
period, eller under fl era korta i tät följd liggande, perio-
der. Stratigrafi n i anläggningens profi ler visade endast en 
användningshorisont. Fyndens vertikala spridning kan 
inte heller sägas antyda något annat med undantag för 
det södra schaktet där fyndmängden ökade något i Rn 4 
jämfört med Rn 3. En indikation på fl era bosättningspe-
rioder kan vara ett fynd av en skrapa som påträffades un-
der den centralt belägna härden. Den torde ha deponerats 
där innan anläggningen anlades om den inte grävts ner 
eller tryckts ner i den (Norberg 2003:23). Bevarat ben-
materialet pekar mot en kortvarig och mer specialiserad 
bosättning enligt (Fandén 2003:53). 14C-dateringarna från 
anläggning 1 ligger nära varandra i tid härden har en da-
tering från björkved till mellan 3835±40 BP motsvarande 
2460-2198 fvt. (Ua-20302), ett prov från den östra vallen 
av björknäver har en datering till 3895±40 BP motsvaran-
de 2475-2279 fvt. (Ua-20303) och ett prov från den västra 
vallen av senvuxen fura har en datering till 3875±40 BP 
motsvarande 2469-2275 fvt. (Ua-20304) Ett prov som 
tagits från ett stolphål har en datering från fura till 2349-
2129 fvt. och ett annat stolphål har en datering av fura till 
3795±40 BP motsvarande 2461-2205 fvt. (Ua-20305). In-
samlade kolprov torkades och frös in innan de skickades 
in för analys för att undvika att de skulle börja mögla eller 
på annat sätt bli kontaminerade Samtliga prov hade en 
standardavvikelse på ±40 år och ligger väl samlade trots 
att de kommer från två olika trädslag, från olika delar av 
dem och i olika delar av anläggningen. Kalibreringarna är 
presenterade med två sigma (Stuvier och Remier 1993).

Härden (anläggningen 1:1) som framkom i golvy-
tan är likartad de som påträffas i golvytor som under-

Art Vinter Vår Sommar Höst
Vikaresäl X X X

Grönlandssäl X
Bäveräverä X X X

Sik X X X

Tabell 4.8. Lämpliga jaktsäsonger för de påträffade arterna. Kryss 
med fet stil markerar vanligaste jaktsäsong i etnografi ska material. 
Materialet från RAÄ nr 264 Karl-Gustav sn.
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sökts från boplatsvallar i området som är ca 1000 år eller 
äldre. Depositionerna i vallarna av avfall skörbränd sten, 
brända ben och avslag är också relativt likartad. Mängden 
material i vallen är något högre än det som påträffas i de 
äldre boplatsvallarna som undersökts i området. Ekono-
min verkar liksom vid tidigare undersökningar basera sig 
främst på marin fångst (Norberg 2003:23). De fl esta ben-
fragment som identifi erats härstammar från grönlands-
säl, endast ett par osäkra fragment av vikaresäl framkom 
i benmaterialet. Förutom säl har sik påträffats, en del an-
dra djurarter kan också förekomma men inga andra har 
kunnat identifi eras. Skelettresterna från sälkropparna ty-
der på att hela djurkroppar fraktats in till bostaden där 
de styckats, beretts och konsumerats (Fandén 2003:53). 
Grönlandssäl är ett fl ockdjur och betraktas som tämligen 
lättjagad i jämförelse med vikaresäl. Grönlandssälen är 
sedan länge borta (utrotad?) från Östersjön och Botten-
viken (Edlund 1996:211).

Dateringen av platsen och kartstudier visar att bo-
sättningen sammanföll med förändringar av landskaps-
bilden som kan ha varit betydande. Från att ha varit en 
ö som omfattade ett par kvadratkilometer när havet stod 
ca 50 meter över dagens nivå (ca 2600 fvt.) grundas sto-
ra sammanhängande landområden upp och ön kom att 
omfatta en yta på ca 10x5 km när havsnivån stod ca 45 
meter över dagens (ca 2200 fvt.). Den största landmas-
san tillkom söder och väster om lokalen medan landytan 
i mindre utsträckning ökade mot norr och öster om bo-
platsområdet (se fi g. 4.57.). Från 45 meter ner till 40 m ö 
h. blir visserligen ön lite större men inte så mycket. Av-
ståndet till havet från själva boplatsen förändras inte hel-
ler i någon hög utsträckning. Att bosättningen ändå inte 
verkar bli längre kan bero på att de små förändringarna i 
närmiljön är tillräckliga för att motivera en fl ytt. Eller att 
rörligheten i bosättningsmönstret vid kusten ökar vid den 
här tidpunkten av någon anledning. Möjligen fi nns också 
ett sporadisk användande av platsen längre fram i tiden 
men som inte utspelat sig i eller kring den undersökta 
anläggningen.

Liksom vid de äldre boplatserna som hittills un-
dersökts i Tornedalens kustområde är fyndmängden och 
variationen på föremålen sparsam. Totalt framkom nio 
föremål på Raä 264, vilket är något mindre än i andra un-
dersökta boplatsvallar från nedre delarna av Tornedalen 
då centrala delar av golvytor undersökts. Resterna efter 
de två, kanske tre, skifferföremålen som det troligen rör 
sig om, har varit ornerade. Ovanligt är att få skrapor på-
träffades i anläggningen, de brukar annars alltid dominera 
bland föremålen vid undersökningar av den här typen av 
lämningar. De ornerade skifferföremålen och de fåtaliga 

skraporna tillsammans med en större mängd skörbränd 
sten och brända ben i vallarna, jämfört med äldre boplats-
vallar i området, är den största skillnaden mot tidigare 
undersökningar. 

Storleken på golvytan verkar efter undersökning-
en ha varit ca 11 m lång. Bredden där profi len låg har 
varit ca 4,10 m. Bredden på golvytan torde dock ställvis 
ha varit större både söder och norr om det område där 
den öst-västliga profi len låg. Den totala golvytans storlek 
är därför svår att fastställa med den har troligen inte un-
derstigit 45 m2 men heller inte överstigit 55 m2.

Trots att en hel del avslag påträffades i golvytan i 
samband med undersökningarna återfanns inga kvarläm-
nade stensmidesplatser i golvytan. Avslagsmaterialet kan 
trots det inte sägas bestå av ett i huvudsak utvalt material 
som transporterats in i bostaden utifrån. Det verkar som 
att stensmide i kvarts har bedrivits i bostaden men att 
dessa platser städats undan. Kvar i golvytan har främst 
material blivit som undkommit dessa urstädningar av 
olika anledningar. Totalt framkom 410 avslag eller frag-
ment därav varav 402 utgjordes av kvarts, sju stycken av 
kvartsit och ett i grönsten.

Hanteringen av skörbränd sten är också tydlig på 
Raä 264. När en sten spruckit sönder av någon anledning 
har den ansetts som förbrukad oavsett hur stora skärvor 
den spruckit i. Detta syns genom att nästan ingen skör-
bränd sten som påträffades i vallarna var hela eller hade 
eroderat sönder på plats medan den skörbrända stenen 
som påträffades i golvytan antingen var hel eller ofta hade 
alla bitarna i direkt anslutning. Detta gällde inte för de 
skörbrända stenarna som låg i härden, anläggning 1:1, där 
skörbränd sten i olika fragmenteringsgrad framkom. Den 
spridda skörbrända stenen i den övriga golvytan hade tro-
ligen i huvudsak spruckit sönder genom inverkan över 
tid, medan den i vallarna och i hög grad den i anläggning 
1:1 hade förbrukats och kasserats redan under tiden för 
bosättningen.

Valet av plats för bostaden är intressant med tanke 
på att den ursvallade moränen på Ylinen Perävaara är täm-
ligen grovblockig och att man uppenbarligen fått baxa ut 
tämligen stora stenblock ur golvytan. Det skulle kunna 
antas att läget varit avgörande för bosättningen mer än 
markens beskaffenhet. Riktigt så enkelt verkar det inte ha 
varit. Trots att det fi nns tämligen stenfria ytor strax norr 
och söder om anläggning 1 valde man att förlägga bosta-
den i ett uppenbart stenigt område. Det förefaller som 
att det gjorts för att använda stenmaterialet i konstruktio-
nen av bostäder. Att bygga med hjälp av stora stenar är 
inte lika vanligt på de äldre boplatsvallarna i Tornedalen 
bortsett från boplatsvallar i klapper (se kap 4.1.1.). Lik-
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nande tankegångar kan också fi nnas på andra lokaler från 
samma tid längs kusten. I fl era av boplatsvallarna på RAÄ 
264 kunde det här medvetna valet konstateras. De enda 
som inte verkar ha förlagts till stenig mark på Raä 264 är 
anläggningarna 13-15 som ligger lite högre i terrängen 
(se fi g. 4.58.). 

Sammantaget uppfattas undersökningen som att 
den här platsen inte borde tillhöra en sista bosättningsfas 
med boplatsvallar i Tornedalen. Utan att ytterligare loka-
ler av samma typ längre fram i tiden på lägre nivåer över 
havet borde gå att påträffa. Alternativt har övergivandet 
av boplatsvallar skett snabbt i området, inom kanske en 
och samma generation. Ylinen Perävaara visar många 
drag av kontinuitet från tidigare perioder i bosättnings-
mönster, social organisation och ekonomi medan de skill-
nader som uppmärksammats är små och svårare att tolka 
betydelsen av.

Undersökta boplatsvallar från tidig metalltid
Totalt har minst 2 kustanknutna boplatsvallar på ni-
våer från tidig metalltid delvis undersökts på en lo-
kal. Från boplatsvallarna RAÄ nr 347 och 341 Töre 
sn har hittills 6 st 14C-analyser utförts i kombination 
med osteologi och markkemiska undersökningar.

Töre älvdal
RAÄ nr 347 och 341
Vid Töre älvs dåtida mynningsområde i Fattenborg ca 
50 km norr om Luleå fi nns inom ett ca 3x2,5 km stort 
område fi nns 28 stensättningar grupperade i gravfält, 
boplatslämningar med skörbränd sten, sex lokaler med 
boplatsvallar samt 44 boplatsgropar. Lämningarna ligger 
på mellan 40 till 50 meter över havet. (Liedgren 1995:121, 
Klang 2007:109 se fi g. 4.61.). Lennart Klang (1994:193 
och 197) beskriver Fattenborg som utan motsvarigheter i 
området gällande mängden av stensättningar/boplatsgro-
par och mycket stora boplatsvallar i liknande ekologiska 
topografi ska sammanhang från förhistorisk fångstkultur. 
Ännu så länge har ingen motsvarighet till fornlämnings-
bilden vid Fattenborgsområdet framkommit i Norrbotten 
eller i landet från samma tid (Klang 2000:2, 2007:109).

I samband med fornminnesinventeringens verk-
samhet och Silvermuseets projekt ”Gravar och gravmil-
jöer i Norrbottens kustland under mesolitisk och neoli-
tisk tid” samt i samband med Umeå Universitets semina-
riegrävningar undersöktes mindre ytor av lokalen i olika 
omgångar mellan åren 1990-1996. De yttre måtten på 
boplatsvallarna, inklusive vallarna, varierar från 14x12 till 
37x12 m. Vallarna är 2-7 m breda och 0,1-0,5 m höga. 
Två av boplatsvallarna har delvis undersökts. Den ena, 

RAÄ nr 347:1 Töre sn, var belägen på ca 44 m ö h. och 
hade yttermått på 37x17 m med tydligt konvexa linjer. 
Innanför vallarna syntes en 27x3 m rektangulär försänk-
ning ca 0,3 m i förhållande till omgivande markyta (se 
fi g. 4.62.). Totalt kom 60 m2 att undersökas i huvud-
sak i anläggningen och dess omgivande vallar (Bertvall 
1993:11). Innehållet i de omgivande vallarna visade på 
en viss variation i deras uppbyggnad. Den norra vallen 
innehöll mest naturligt uppkastat material medan vallen 
utefter södra långsidan, där tre ingångar syntes och som 
legat mot havet, mer bestod av skörbränd sten och annat 
avfall. Nästa inga fynd gjordes i själva golvytan vare sig 
av anläggningar eller föremål, totalt framkom 225 avslag 
och 6 skrapor (Lagerstam 1991:23, Bertvall 1993:15 och 
19, Klang 1994:194). Den osteologiska analysen omfatta-
de 786 gr ben (Vretemark 1993 bilaga V). Det vanligaste 
djurbenen kommer från vikaresäl i övrigt framkom ben 
från sik gädda och torsk. Bland de landlevande djuren är 
skogshare vanligast men även mård och ekorre påträffa-
des (Vretemark 1993). Två 14C prov gav dateringar till 
1740-1190 fvt. (St-12797) kalibrerat två sigma. Den andra 
dateringen gav ett värde till och 1530-1210 fvt. (St-12796) 
vilket kalibrerat två sigma (Stuvier och Remier 1993). Det 
vill säga tidig metalltid eller äldre bronsålder med Syd-
skandinavisk terminologi.

Anläggningen har tolkats av Bertvall (1993:15) 
som en bostad använd sommartid utifrån fynd av små-
vilt, sik och unga vikarsälar samt bristen på härdar inn-
anför vallarna. Av golvytan är mindre än 50% undersökt 
möjligheten fi nns ju att härdarna ligger i ytor som ännu 
inte undersökts. Bertvall (1993:15 och 19) tänker sig fl era 
tältliknande konstruktioner stått på rad innanför vallarna. 
Ett belägg för detta skulle vara svackor som förekom i 
vallens södra långsida. Liedgren anser att tolkningen är 
”långsökt”, eftersom han bedömer dessa svackor som 
ovanliga i boplatsvallar. Vallarna går oftast obrutna runt 
hela anläggningarna. Den undersökta konstruktionen har 
dessutom harmoniskt svängda långsidor. Vilken den inte 
skulle få om fl era byggnader eller tält stått på rad (Lied-
gren 1995:121). Hans tolkning av byggnadens konstruk-
tion är att det rör sig om en fast konstruktion där taket 
anslutit till vallarna. En innervägg vid gropens kanter an-
ser han som inte heller osannolik (Liedgren 1995:122).

 I projekten ”Samhälle och bebyggelse i östra 
Norrbotten under neolitisk tid” (Umeå Universitet) samt 
”Gravar och gravmiljöer i Norrbottens kustland under 
mesolitisk och neolitisk tid” (Silvermuseet) undersöktes 
1994-96 ytterligare ytor av lokalen i Fattenborg i form 
av två gravar, samt delar av en boplatsvall (RAÄ nr 
341:1), delar av tre boplatsgropar (Raä 405:2, 318:1 och 
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408) samt ett antal provrutor i anslutning till boplatsval-
len. Den andra delvis undersökta boplatsvallen (RAÄ nr 
341:1) syntes innan undersökning som en oval, ca 25x11 
m stor (inklusive vallar) anläggning. Innanför vallarna 
syntes en ca 20x3 m stor och 0,2 m försänkt golvyta i för-
hållande till omgivande marknivå. Anläggningen är idag 

belägen ca 43 m ö h. Totalt undersöktes en yta av 100 m2

i och kring den södra delen av boplatsvallen. I samband 
med undersökningarna framkom ett par möjliga härdar 
strax under torven markerade av mörkfärgad jord med 
inslag av små benbitar. Golvytan förefaller ha varit ned-
grävd ca 0,3 m i förhållande till den ursprungliga markni-

Fig. 4.61. Översiktskarta över fornlämningsområdet i Fattenborg (efter Liedgren 1995:2).
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vån. Näverfragment påträffades i den västra långsidan på 
vallen och antas ha ingått i takkonstruktionen (Liedgren 
1995:122). Innanför golvytan framkom små koncentra-
tioner av brända ben som kan var rester från härdar, i 
övrigt framkom den största mängden ben i anslutning 

till ett rödfärgat stenblock i den sydöstra vallen (Klang 
2000:3). Två 14C prov från boplatsvallen på Raä 341:1 
gav dateringar, kalibrerade 2 sigma, till senneolitikum/ti-
dig metalltid. Det ena provet togs på kol ur en härd (A2) 
och gav en datering mellan 3165±55 BP motsvarande 
1530-1300 fvt. (Ua-10308). Det andra provet bestod av 
näver vid det som antas vara en del av anläggningens vägg 
och gav en datering till mellan 3705±70 BP 2290-1900 
fvt. (Ua-10176). Ytterligare en 14C-datering från en bo-
platsgrop i området belägen på ca 50 m ö h. RAÄ nr. 
318:1 dateras hit 3720±120 BP motsvarande 2470-1870 
fvt. (Beta-104899). Samtliga kalibreringar ovan gjorda ef-
ter Stuvier och Remier (1993), se även Liedgren (1996:17) 
och Klang (2000:22-23). Dateringarna från de undersökta 
boplatsvallarna antyder två bosättningsfaser en senneoli-
tisk kring ca 2100-1900 fvt. och en yngre till tidig metall-
tid ca 1500 fvt. 

Klang (2000:19) ser en möjlig havsanknuten bo-
sättning från det att havet stod ca 42 m över dagens nivå 
fram till att det stod ca 38 meter över dagens nivå. Nivån 
42 m ö h. kan anses som tidig för bosättning på platsen 
med tanke på nivåförändringar i vattenståndet. Därefter 
försvinner kontakten med havet och ersätts så småning-
om med en myr (Klang 2000:18). Klang (2000:18) ser 
landhöjningens påverkan på området som den främsta 
orsaken till att lokalen övergavs. Klang (2007:119-122) 
betraktar det som full möjligt och troligt utifrån forn-

Fig. 4.62. Schaktplan över RAÄ nr 347:1 Töre sn efter Bertvall (1993:10).

Art Vinter Vår S o m -
mar

Höst

Hare X
Vikaresäl X X X
Ekorre X X
Orre X X
Bäver X X X
Mård X
Gädda X X X X
Sik X X X
Torsk X X X
Mört X X
Skrubb-
skädda

X

lake X
Hornsimpa X

Tabell 4.9. Lämpliga jaktsäsonger för de påträffade arterna. Kryss 
med fet stil markerar vanligaste jaktsäsong i etnografi ska material. 
Materialet från RAÄ nr 347 och 341 Töre sn.
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lämningsbilden och de topografi ska förhållandena att 
området haft en bosättning av mer permanent slag under 
närmare 500 år innan platsen överges. Han gör även den 
tolkningen utifrån de många boplatsgroparna på lokalen 
att ekonomin varit förrådsbaserad och att den sociala or-
ganisationen troligen varit komplex och mer hierarkiskt 
uppbyggd (Klang 2007:113-114).

Fynd från Fattenborg utgörs främst av kvarts-
material av dålig kvalité, en mindre andel fi n kvarts fi nns 
också samt lite brungrå fl inta. Materialet är reducerat till 
en nivå som gör vidare bearbetning svår. Ett bryne, de-
lar av fl int- och kvartsskrapor tillhör fynden samt bitar 
av rödockra (Liedgren 1994:3-4 och 15-22). I samband 
med undersökningarna framkom rikligt med brända 
benfragment i vallarna varav en hel del utgörs av hela 
eller fragmenterade fi skkotor (Liedgren 1994:3). Till det 
ovanligare benmaterialet från Norrländska stenåldersbo-
platser hör fynd från boplatsvallen RAÄ nr. 341:1 i form 
av tamhund och varg (muntliga uppgifter Leif  Jonsson), 
båda är de hittills tidigaste kända fynden mig veterligen 
i Norrland. Både varg och tamhund torde ha funnits i 
omlopp i området långt tidigare, intressant är att benen 
blivit brända. I 341:1 domineras materialet annars av vi-
karesäl. Övriga arter som framkom är skogshare, bäver, 
mård och ekorre. Bland fi skarna förekommer ben från 
sik, gädda, skrubbskädda, lake och hornsimpa. Ett par av 
fi skkotorna är deformerade genom tuggning. Några ben 
härrör från fåglar medan ben från större däggdjur hittills 
saknas (Liedgren 1996:10).

4.2.2. Övriga undersökningar av 
kustanknutna lämningar

Gravar
I samband med inventeringarna i början av 1990-
talet framkom en hel del gravar i form av stensätt-
ningar på nivåer som är mesolitiska och fram till lä-
gen som tillhör slutet av järnåldern och medeltid. I 
fl era fall förekommer gravar i nära anslutning till bo-
platsvallar under stenåldern eller i anslutning till bo-
platsytor och aktivitetsytor. Att begrava människor i 
stensättningar eller rösen har inte varit den form av 
begravning som majoriteten av befolkningen under 
stenåldern begravts på därtill är fynd och förekomst 
alltför få. Hur majoriteten av de döda behandlats är 
oklart, enstaka grävda gravar utan tydlig/synlig mar-
kering har påträffats på exempelvis Lillberget (se 
Färgare och Wikström 1997), men andra alternativ 
kan ha förekommit. Den vanligaste begravningsfor-

men kan ha varit att anlägga graven ovan mark utan 
markeringar eller med markeringar av organiskt 
material som med tiden försvunnit. Att människor 
behandlats olika efter döden indikerar att fl era grav-
riter varit i omlopp under en stor del av förhistorien 
i området och att begravningsformerna aktiverats 
utifrån situation eller efter individens sociala posi-
tion i samhället.

Redan innan revideringsinventeringarna på-
börjades på 1980-talet var ett antal gravar kända 
och några av dem också undersökta, främst i form 
av stensättningar, på lägre nivåer längs kusten. Den 
nya fornlämningsbilden som framkom med sten-
sättningar som kunde vara daterade till stenåldern 
i kustområdet föranledda ett projekt för dateringar 
av gravar på olika nivåer. Gravar som antas tillhöra 
stenåldern är påträffade från ca 100 m ö h. ner till 45 
m ö h. (Liedgren 1993:5, 1997a). 

Eftersom den här typen av anläggning var 
okänd mesolitisk företeelse för norra Sverige så an-
passades problemformuleringarna efter detta. Frå-
geställningarna blev till en början bl a att klargöra 
om stensättningarna med rödockra var gravar eller 
om de var någon annan typ av anläggning. Om de 
hörde till stenåldern samt om de anlagts i närhet till 
en forntida havsstrand (Liedgren 1993:5). Totalt har 
minst tolv gravar från senmesolitisk tid fram till ti-
dig metalltid undersökts på åtta olika lokaler utefter 
kusten. 

RAÄ nr 805:1 Älvsby sn
Den första undersökningen av en stensättning med rö-
dockra i Norrbotten gjordes i Pite älvdal, RAÄ nr 805:1, 
Älvsby sn. Lokalen består av två stensättningar med rö-
dockra. Den undersökta stensättningen var innan under-
sökning rund ca 4 m i diameter och 0,3 m hög och belägen 
på ca 96 m ö h. Totalt kom undersökningen att omfatta 26 
m2. Öster om stensättningen syntes en rest sten 0,8x0,5 
m stor och 0,6 m hög. I stensättningarnas närhet fi nns 
en boplatsvall (RAÄ nr 804), en boplats av stenålderska-
raktär (RAÄ 809) bestående av skörbränd sten, brända 
ben och enstaka avslag samt två skärvstensförekomster 
RAÄ nr 819 och nr 836 Älvsby sn (Liedgren 1993:7-10). 
Resultaten efter undersökningen visade på att minst två 
individer begravts i stensättningen. Fosfatprover som 
togs visade att höga värden endast uppnåddes i direkt 
anslutning till det ca 1,65 m långa skelettet. Fosfaterna 
hade således inte läkt djupare ner i marken under krop-
pen. Graven/gravarna har anlagts på en boplats och en 
hel del boplatsspår i form av skörbränd sten, avslag, och 
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stenartefakter samt brända ben framkom. Ingen 14C-date-
ring kunde göras direkt på skelettet men en 14C-datering 
på kol i fyllnadsjorden omedelbart ovanför den understa 
begravningen gav en datering till 6150+100 BP (Ua-2502) 
motsvarande ca 5000 fvt. (Liedgren 1993:35-36). Vid den 
tidpunkten var lokalen en mindre ö med en strandzon ca 
5 m under krönet på kullen (Liedgren 1993:32). Benma-
terialet från boplatsen bestod av ben från vikaresäl, bäver, 
älg, orre, småskrake, abborre, karpfi sk, sik, gädda och lax 
(Liedgren 1993:33). Benen från småskrake indikerar att 
lokalen använts sommartid (Liedgren 1993:35).

RAÄ nr 393 Överkalix sn
Under 1994 och 1995 undersöktes en stensättning med 
rödockra i Kalix älvdal, RAÄ nr 393:1 Överkalix sn, i 
samband med att Silvermuseet erhöll ett HSFR-fi nan-
sierat projekt kring stenåldersgravar i Norrbotten. Syftet 
med undersökningen var bland annat att få ett grepp om 
gravsedens förändring från äldsta tid till slutet av stenål-
dern (Liedgren 1996b:1). Undersökningarna av stensätt-
ningen i Ansvar (RAÄ nr 393:1) var tänkt att belysa en 
något yngre tid än graven vid Manjärv (RAÄ nr 805:1 
Älvsby sn se ovan samt Liedgren 1993). Inom ett område 
av 350x200 m fi nns tre stycken stensättningar med rö-
dockra, några boplatsvallar/boplatsgropar samt boplats-
lämningar. Lämningarna är belägna på krön och avsatser 
inom 93 –82 m ö h. under mesolitisk tid har området varit 
en relativt stor ö långt in i Kalixälvens dåtida mynnings-
område (Liedgren 1996b:7). 

Den undersökta stensättningen låg på ca 84,5 m 
ö h. (Liedgren 1996b:31). Totalt kom 119,75 m2 att un-
dersökas på tre olika objekt i form av en stensättning, 
en boplatsyta och en boplatsvall (se även kap 4.2.1.). I 
anslutning till graven framkom, liksom vid Manjärv, bo-
platsmaterial. I Ansvar bestod det bl a avslag, skrapor, 
retuscherade avslag, slipade föremål, benpärlor, benföre-
mål, en koncentration av bränd lera samt skörbränd sten. 
Råmaterialet på boplatsytan bestod till ca 60% av kvarts, 
ca 38% av en grågrön-gråsvart bergart i mindre mängd 
framkom avslag och föremål i kvartsit och fl inta (Lied-
gren 1996b:10-12). Innan undersökning syntes anlägg-
ningen som en närmast rektangulär 3,4x2,4 m stor och 
0,1 m hög stensättning. Vid undersökningen framkom att 
stensättningen begränsades av en stenram. Rödockrafär-
gad sand förekom i hela anläggningen och upp till en me-
ter utanför den (Liedgren 1996b:7). Stensättningen visade 
sig innehålla en gravläggning efter en individ 1,58 m lång 
nergrävd i marken till ca 0,45-0,5 m djup. Den döde var 
lagd i utsträckt ryggläge med huvudet vänt mot väster. 
Kraniet var indränkt med rödockrapulver. Den döde har 

i samband med begravningen sannolikt svepts in i djur-
hudar som bundits ihop och därefter lagts i gropen. Fem 
stenar var placerade ovanpå kroppen. Förfaringssättet 
menar Liedgren (1997:2 och 6) kan tolkas som att den 
dödes (onda) krafter stenats fast i graven. 14C-dateringar 
från själva skelettet har inte gått att utföra men en da-
tering från en av skärvstenspackningarna på boplatsytan 
intill gav en datering till 5815+60 BP (Ua-10796). Kalibre-
rat ett sigma ger detta värde en datering till mellan 4780-
4600 fvt. (Liedgren 1996b:10). En kokgrop från lokalen 
14C-daterades och gav en datering till 6150+60 BP (Ua-
10795), kalibrerat ett sigma ger det en datering till mellan 
5220-5000 fvt. En 14C-datering av kol från stensättningen 
gav en mellanneolitisk datering, 3775+65 BP (Ua-10797), 
en datering som inte anses datera graven utan vara en 
inblandning av yngre kol (Liedgren 1997a:2) Ytterligare 
ett kolprov från en kokgrop på ca 92 m ö h. gav en 14C-
datering till 6230+65 BP (Ua-10794) kalibrerat ett sigma 
ger det en datering till mellan 5240-5140 fvt. (Liedgren 
1996b:14).

Från boplatsområdet och området kring graven 
tillvaratogs ett benmaterial med ben från vikaresäl, bäver, 
mård, skogshare, älg, älg eller ren, orre, gädda, sik, lax, 
karpfi sk (mört) och abborre. Utifrån ålder på en del djur-
arter, sammanväxningsgrad av ben etc. förefaller det som 
om lokalen varit bebodd under vinterhalvåret och haft 
en tyngdpunkt i ekonomin som baserat sig på säljakt och 
fi ske (Liedgren 1996b:15-16).

RAÄ nr 451 Överkalix sn
I samband med undersökningarna av en boplatsvall ca 60 
m ö h. på Lillberget, RAÄ nr 451 Överkalix sn, framkom 
en grav under vallen (se även kap 4.2.1.). Den döde var 
begraven i hockerställning på en fi n bädd av sand. Ovan-
på detta lager var en rödockrainblandad sand där kroppen 
placerats. Ovanför skelettet påträffades ett mörkfärgat 
fett kulturlager efter organiskt material, näver eller kan-
ske mer troligt skinn som täckt den döde. Huvuddelen av 
gravgåvorna bestod av keramikkrukor placerade på och 
invid olika kroppsdelar på den döde. Keramiken i graven 
är unik för boplatsen och tycks tillverkad för den avlidne. 
Den är dåligt bränd, organiskt magrad och kraftigt upp-
löst. Övriga fynd i graven var en rörformig bärnstens-
pärla, ett fl intföremål samt en rödfärgad rund sandsten. 
I övrigt påträffades även en hel del sekundärt ditfört 
boplatsmaterial från gravläggningen (Färgare/Wikström 
1997:13). Någon datering av själva graven fi nns inte men 
en rad 14C-dateringar i området faller inom 3950-3500 fvt. 
(Färgare/Wikström 1997:9).
RAÄ nr 320 Töre sn
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I Töre älvdal fi nns inom det i kap 4.2.1. (se ovan) omta-
lade boplatsområdet vid Fattenborg även ett antal sten-
sättningar. För en mer detaljerad beskrivning av lokalen 
och resultat av övriga undersökningen där se Liedgren 
(1995a, 1998b), Klang (1994, 2000 och 2002). Gravarna i 
Fattenborg betraktas av Liedgren (1996a:1) som sannoli-
ka representanter för på slutet på gravskickets utveckling 
under stenåldern och tidig metalltid i området. De utgörs 
av delvis röseliknande stensättningar med kal stenfyllning 
gravarna ligger i grupper och förekommer i ett antal som 
är ovanligt många för regionen (Klang 2000:2). Totalt har 
två stensättningar undersökts på lokalen (Klang 2002:1). 
Stensättningen som undersöktes senast, RAÄ nr 320:7 
Töre sn, visade sig vara kraftigt förstörd och troligtvis 
plundrad vid fl era tillfällen. I anslutning till ett större 
mittblock påträffades en oval grop som antas ha utgjort 
gravgropen. Inga fynd gjordes i anläggningen. Dimensio-
nen på graven antyder att om det gravlagts någon där så 
rör det sig troligen om ett barn (Liedgren 1996a:2-3). En 
första grav i Fattenborg undersöktes 1982 av Norrbot-
tens museum. Graven bestod av ett runt 3,5 m i diameter 
stort röse utan plundringsgrop. Röset var anlagt ovanpå 
en nergrävning i markytan med måtten 1,6x0,8 m, orien-
terat i nord-sydlig riktning. Inga föremålsfynd eller rester 
efter skelett framkom (Lagerstam 1991:20). Gravarna an-
tas vara samtida med boplatsvallarna och boplatsgropar-
na på lokalen och således höra till tidig metalltid.

RAÄ nr 315 Nedertorneå sn
Från Torne älvdal fi nns en undersökt grav som troligen 
är från senneolitikum, även den även den ä är belägen på en lokal 
med boplatsvallar och andra boplatsspår, RAÄ nr 315 
Nedertorneå sn. För mer detaljerad beskrivning av loka-
len och resultat av undersökningen se Liedgren (1998b) 
samt ovan i kap 4.2.1. Den undersökta stensättningen 
är belägen på ca 54,5 m ö h., närmast rund ca 5,7 m i 
diameter, ca 0,3 m hög och bestod av en tät packning av 
0,1-0,6 m stora stenar. Mellan dem fanns packad sand. 
I ytan påträffades en avlång sten som troligen varit rest 
i mittpartiet. I stensättningen framkom skörbränd sten, 
avslag, ett bryne, några skrapor samt ett fl ertal kvarts-
stycken (Liedgren 1998b:4-5). Inga skelettrester påträf-
fades ej heller någon rödockra eller något som liknade 
en gravgömma. Om en person begravts här så har det 
troligen skett direkt på marken. Graven antas ha anlagts 
då lokalen brukades eftersom blekjordsbildning saknades 
i markytan under den (Liedgren (1998b:5). 14C-datering 
av graven saknas men från den undersökta boplatsvallen 
på lokalen fi nns en datering till 3910+70 BP (Ua-14513). 
motsvarande 2580-2200 fvt. kalibrerat två sigma. 

RAÄ nr 42, Nedertorneå sn

Lokalen är belägen på ca 40 m ö h. och två rösen har 
undersökts vid två olika tillfällen. Vid undersökningarna 
av Kjell Lundholm undersöktes ett röse som syntes som 
ca 3 m i diameter, 0,3 m högt och uppbyggt av 0,1-0,3 
m stora stenar. Omedelbart söder om röset låg en diffus 
stensamling 4 m i diameter, 0,1 m högt och med en 0,2 m 
djup grop i mitten. 

Efter rensning framkom ett ovalt röse 4x2,8 m 
och 0,3 m högt uppbyggt av 0,05-0,4 m stora stenar. 
Vid kanterna och i packningen fanns några större ste-
nar. Stenpackningen låg direkt på moränmarken. Plund-
ringsgropen i mitten hade tagits upp ända ner till botten. 
Under stenpackningen framkom bitar av grönsten och 
kvarts. Ingen nedgrävning konstaterades under packning-
en. Inga fynd framkom vid undersökningen. (Källa: Läns-
styrelsens rapportregister Nbm dnr 301/73 ).

Den andra undersökningen utfördes av Birgitta 
Hallgren. Röset var före avtorvningen synligt som ett 
ovalt 3x5 m stort och 0,5 m högt med en mittgrop 1x0,6 
m stort och 0,4 m djupt. Efter avtorvningen var röset 
oregelbundet 5,8x3,6 m stort och 0,6 m högt. Stenarna 
var 0, 05-0,4 m stora med de större i ytan. I rösets mitt låg 
en stor jordfast sten. Strax sydväst om den påträffades ett 
bronsbleck nära rösets botten. I övrigt gjordes inga fynd 
(Källa: Länsstyrelsens rapportregister Nbm 40/63). 

RAÄ nr 84, Hortlax sn
I området kring Pite älvdals mynningsområde undersök-
tes 1984 Norrbottens museum två rösen (RAÄ nr 84, 
Hortlax sn.) på ett litet gravfält med fem gravar beläget 
utanför Hemmingsmark, ca 40-35 m ö h. Vissa fosfathöj-
ningar kunde spåras i områdets östra del mellan gravarna 
samt vid en bäckmynning och norr om bäcken. Det första 
röset var ovalt 4x3,3 m (N-S) och 0,5 m högt uppbyggt 
med 0,1-04 m stora stenar med kantkedja. Anläggningen 
visade sig fyndtom och saknade gravgömma. Röse nr 2 
var ovalt (N-S), 7x4,5 m långt 0,5 meter högt uppbyggt av 
0,2-04 m. stora stenar samt hade en kantkedja. I en svag 
sättning strax väster om anläggningens centrum påträf-
fades benresterna från ett barn. I anläggningens mitt var 
fl ata hällar lagda på stora stenar i rösets längdriktning. I 
södra delarna av röset framkom en hällkista och i den 
påträffades brända ben som visade sig vara resterna efter 
en kvinna samt ytterligare en ej könsbestämd individ i ål-
dern 14-24 år. Rösena har daterats till ca 1500-1100 fvt. 
av Wallerström (1985) utifrån ett strandnära anläggande 
baserat på landhöjningskurvan som presenterats av Bro-
adbent för norra Västerbotten (1979:215). Brandgravar är 
dock mycket ovanliga i hela Norden före 1100 fvt. varför 
en datering till yngre bronsålder eller förromersk järn-
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ålder kan vara trolig. Något äldre lokalt brandgravskick 
från den här tiden är ännu inte känt i Norrbotten utifrån 
övriga undersökta gravar. Lokalen ligger inom den del av 
Norrbottenskusten där gravar av sydskandinavisk tradi-
tion förekommer.

RAÄ nr 38, Piteå sn
En stensättning RAÄ nr 38, Piteå sn undersöktes i början 
av 70-talet av Lilian Bue-Madsen. Stensättningen var före 
undersökningen 5 m i diameter och 0,3-0,4 m hög med 
ett mittblock 1,7x1,1 m. Norr om mittblocket fanns en 
grop 3x1-1, 5 m som var 0,3 m djup. Stensättningen låg 
på en nivå av ca 45 m ö h. Under det ytliga stenlagret 
framkom 0,05 m stora stenar och under dessa sterilt 
brunt grus. Stensättningen var anlagd kring mittblocket. 
Inga fynd påträffades. (Källa Länsstyrelsens rapportregis-
ter dnr 220-5935-92).

RAÄ nr 1261, Piteå sn
Ann-Charlott Feldt undersökte på 90-talet en stensätt-
ningen för Norrbottens museum belägen ca 50 m ö h. 
Anläggningen var rund, 2,8 m i diameter och uppbyggd 
av 0,05-0,4 m stora stenar lagda i ett lager, i tre koncen-
triska cirklar. Mellan cirklarna fanns en fyllning av stenar 
i olika storlekar. Under stenarna var en ljusare jord inom 
ett ca 1,5x1 m stort och 0,1 m tjockt område. Under det 
ljusa partiet framkom en rödfärgning, troligen en naturlig 
utfällning. Under stenarna i anläggningen togs fosfatpro-
ver som visade på förhöjda värden i Ö-V riktning (Källa 
Länsstyrelsens rapportregister Lst dnr 220-9667-92, Nbm 
dnr 1662-93).

Kokgropar
De äldsta 14C-dateringarna av kokgropar i Norrbotten 
från både kust och inland hör till mesolitisk tid. 
Totalt har minst nio kokgropar från senmesolitisk 
tid fram till tidig metalltid undersökts på 6 olika 
lokaler utefter kusten.

RAÄ nr 393 Överkalix sn
I samband med undersökningarna av en rödockragrav 
och en boplatsvall på RAÄ nr 393 Överkalix sn (se Lied-
gren 1996b och 1997 samt kap 4.2.1.) framkom och un-
dersöktes även två kokgropar, den ena var ca 1,5 m bred 
och 0,53 m djup samt belägen ca 84 m ö h. 14C-daterades 
gav en datering på förkolnad björkved till 6150+60 BP 
(Ua-10795), kalibrerat ett sigma ger det en datering till 
mellan 5220-5000 fvt. (Liedgren 1996b:11). Den andra 
kokgropen var belägen på ca 92 m ö h., 0,2 m djup och 
gav en 14C-datering till 6230+65 BP (Ua-10794) kalibrerat 

ett sigma ger det en datering på förkolnad tallved till mel-
lan 5240-5140 fvt. (Liedgren 1996b:13-14).

RAÄ nr 145 Nederkalix sn
1986 undersökte Norrbottens museum (rapport dnr. 
600/88) en boplats vid Granån, RAÄ nr 145 Nederkalix 
sn. Boplatsen bestod av ett område med 26 kokgropar, 
boplatsgropar och fynd av asbestkeramik, kvartsskrapor 
och kvartsavslag över ett ca 190x170 m stort område (N-
S). Höjden uppgår till 35-25 m ö h. Vid utgrävningen 
undersöktes tre kokgropar samt några mindre områden 
utanför, samtliga kokgropar var uppbyggda av en skärv-
stenpackning i botten och under den ett lager av förkol-
nad ved. Tre 14
stenpackning i botten och under den ett lager av förkol-

14
stenpackning i botten och under den ett lager av förkol-

C prover analyserades och gav resultatet 
500-375 fvt., 800-400 fvt. samt 775-380 fvt. (Wallerström 
1987).

RAÄ nr 909 Nederluleå sn
1988 undersökte RAÄ Fr-nord en kokgrop (RAÄ nr 
909) vid Kvavaträsket i Nederluleå sn. I gropen fanns en 
skärvstenspackning och under den ett kollager. Uppgiften 
om höjden över havet på platsen uppgår till ca 20 m. 14C-
dateringen från tallved i gropen gav resultatet 2375±285 
BP (Lundin 1992:152-153, St-12105). En kalibrering av 
den ger en datering till mellan 810-110 fvt (ett sigma) eller 
mellan 1130 fvt - 230 evt. (två sigma) (Stuvier m fl . 1998). 
En bakre datering av anläggningen utifrån landhöjningen 
i området talar för att anläggningen inte kan vara äldre 
än kring tiden för vår tideräknings början d v s efter år 1, 
snarare något yngre än så.

RAÄ nr 220 Nederluleå sn
RAÄ nr 220 är belägen på ca 50 m ö h. och består av 
en skadad lokal med spridd skörbränd sten inom ett ca 
40x30 m stort område. En kokgrop på området under-
söktes av Thomas Wallerström, Norrbottens museum. 
Kokgropen var ca 1 m diameter och 0, 7 m djup. De skör-
brända stenarna i gropen låg ca 0,15 m under markytan 
under ett urlakningsskikt på 0,05 m. Efter att kol tillvara-
tagits lades gropen igen. Resultat från eventuell 14C-date-
ring saknas (Källa: Länsstyrelsens rapportregister, Nbm 
dnr 603/88).

RAÄ nr 414 och 416 Råneå sn
1993 undersökte Norrbottens museum (rapport dnr 
2505/95), två kokgropar (RAÄ nr 414 belägen ca 35 m 
ö h. samt RAÄ 416 ca 45 m. ö. h., Råneå sn.) i Orrbyn 
utanför Råneå. Före undersökningen var kokgropen på 
RAÄ nr 414 oregelbundet rundad, 1,3 m i diameter och 
0,4 m djup och omgiven av en 2 m bred och intill 0,15 
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m hög vall. Undersökningen visade att gropen var 1, 7 
m i diameter och 0,5 m djup och innehöll en 0,4 m tjock 
skärvstenspackning, ett lager kol och ett fett, sotigt la-
ger samt rödbränd sand. Vid undersökningen påträffa-
des aktivitetsytor utanför kokgropen i form av en skärv-
stenskoncentration tolkad som en härd samt ett tjockt 
kulturlager bestående av brunfärgad jord med skärvste-
nar och brända ben. Benen är främst från fi sk men även 
sälben förekom. Vid undersökningen togs fosfatprover 
utanför kokgropen som resulterade i värden på ca 550 
P°, vilket tolkades som en utrensning från en kokgrop för 
sältranstillverkning. 14
P°, vilket tolkades som en utrensning från en kokgrop för 

14
P°, vilket tolkades som en utrensning från en kokgrop för 

C-analysen gav dateringar till 730-
480 fvt. för RAÄ nr 414 (Färjare 1995).

Kokgropen på RAÄ nr 416 hade delvis rasat ut i 
en täktkant men profi len visade att gropen hade varit ca 
2 m i diameter och 0,1 m djup. Blekjordslagret var 0,14-
0,3 m djupt och under detta fanns en skärvstenspackning 
uppblandad med kol och blekjord. I gropens botten låg 
ett kraftigt kollager där den övre delen av lagret var fetare. 
Ved-, kol- och fettprover togs. Vedartsanalysen visar på 
barrträd, troligen gran. En 14C-prov gav en datering till 
450-260 fvt. Dateringarna visar att RAÄ nr 414 var något 
äldre än RAÄ nr 416 trots att RAÄ nr 414 legat närmare 
vattnet (Färjare 1995).

Boplatsgropar
I samband med inventeringarna framkom en hel del 
boplatsgropar på nivåer som är mesolitiska och fram 
till lägen som tillhör slutet av järnåldern och med-
eltid. I fl era fall förekommer boplatsgropar i nära 
anslutning till boplatsvallar. De påträffas även på 
öppna lokaler utan andra synliga anläggningar och 
de förekommer både i klapper och i den mer fi nkor-
niga moränmarken. Totalt har minst tio boplatsgro-
par undersökts på åtta olika lokaler utefter kusten 
från senmesolitisk tid fram till tidig metalltid.

RAÄ nr okänt Nederluleå sn
Anläggningen nr 6 undersöktes av Lilian och Svend Bue-
Madsen och bestod av en boplatsgrop i klapper. Den 
var innan undersökningen rund 4 m i diameter och ca 
1 m djup, kring kanten fanns en vall 1 m bred och 0,2 m 
hög. Stenarna var 0, 02-0,6 m stora, vanligen 0,4-0,6 m. 
Boplatsgropen ritades i plan och profi l, inga fynd påträf-
fades (Källa: Länsstyrelsens rapportregister lst dnr 220-
5937-92, Nbm dnr 421/92).

RAÄ nr 601 Nederluleå sn

I samband med exploateringsundersökningar undersök-
tes två boplatsgropar på Näverberget. Boplatsgroparna 
som undersöktes låg i de högre delarna av lokalen på ca 
50 m ö h. Vid undersökningarna framkom förutom bo-
platsgroparna även sex skärvstenspackningar i anslutning 
till dem (Norberg och Wikström 1999, Bennerhag och 
Norberg 2000). 

Anläggning 5:1 var belägen på en strandvall som 
löper i öst-västlig riktning.. Nordost och sydväst om gro-
panläggningen syntes spår efter en uppskottad vall i öv-
riga områden runt gropen var den mycket svag då marken 
planade ut. Anläggningen mätte ca 6 meter i diameter in-
klusive vall, gropens djup innan undersökningen var ca 
0,5 m. Bottenplanet var ovalt ca 1,1 m långt och 0,3 m 
brett med två små försänkningar en i vardera kortsida ca 
0,25 m. stora. Ett 10x10 meter stort område med gropen 
i centrum kom att undersökas ca 65% av anläggningen 
totalundersöktes.

Direkt efter avtorvning framkom enstaka skör-
brända stenar. I samband med framrensningen av själva 
gropen framkom en hel del skörbränd sten i den sydväs-
tra delen av anläggningen. Åtminstone tre koncentratio-
ner kunde konstateras för hela upptagningsområdet. En 
skärvstenskoncentration påträffades längs själva gropan-
läggningens kant. Strax väster om gropen framkom en 
mindre koncentration med skörbränd sten i ruta. I de 
södra delarna av gropen framkom längs dess kanter en 
gulbrun sand som fi ck en fetare konsistens mot gropens 
centrum. Ibland var sanden svart med inslag av skenhäl-
lebildning. Mot gropens botten framkom en del kol som 
har 14C- analyserats, vilket visar på en datering till 3900±90 
BP (Ua-15957). Anläggningen förefaller ha utnyttjats i en 
strandnära miljö kalibrerat blir dateringen 2490-2280 fvt 
(ett sigma).

Från anläggningen tillvaratogs ett retuscherat 
kvartsitavslag, samt 16 avslag eller fragment därav i kvarts 
och ett i fl inta. Benmaterial som framkom i boplatsgro-
pen (anl. 5:1) och i anslutande skärvstenspackningar har 
identifi erats till vikaresäl.

Den andra boplatsgropen (anl. 5:2) var belägen på 
en väst-östlig strandvall ca. 49,6-50,00 m. ö. h. Anlägg-
ningen var innan undersökning ca 8 m i diameter (4,3 
m från vallkrön till vallkrön) inklusive vall, bottenplan ca 
1 m långt i nordost-sydvästlig utsträckning och 0,2-0,3 
m brett. Vallen var tämligen svår att belägga utom i det 
nordöstra området där den förstärktes av en strandvall. 
Gropens djup innan undersökning var ca 0,5 meter. I 
båda kortsidorna på gropens bottenplan syntes två tyd-
liga försänkningar 0,2-0,25 m i diameter. Ett 10x10 meter 
stort område med gropen i centrum kom att undersökas 
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ca 65% av anläggningen.
Efter avtorvning och framrensning av ytan syntes 

enstaka skörbrända stenar spridda över området främst 
söder om gropen tillsammans med en del större ej eld-
påverkade stenar. I de norra delarna av gropens botten-
plan framkom en mörkfärgning innehållande en hel del 
kol (möjligen recent). I nordöstra hörnet av anläggningen 
strax utanför vallens ytterkant framkom en fet brunfär-
gad jord. Ett resultat efter något som påverkat jordmåns-
bildningen i området. 

Efter rensningsnivå 1 syntes i de norra delarna 
av undersökningsområdet en kraftig B-horisont, medan 
det övriga området fortfarande var täckt av en fl ammig 
blekjord. I en ruta framkom rester efter en kraftigt för-
kolnad stock eller liknande, de förkolnade resterna fort-
satte vidare norrut utanför undersökningsområdet. I de 
nordöstra delarna av anläggningen syntes fortfarande två 
områden med en fet brun sand med inslag av kol, i detta 
område framkom även enstaka spridda skörbrända stenar. 
I de centrala delarna av anläggning 5:2 framkom nästan 
ingen skörbränd sten alls. I den sydvästra delen av gropen 
syntes en mörk kraftig humus med inslag av kol. Söder 
om anläggningen framkom spridda delar med skörbränd 
sten samt ganska rikligt med ej eldpåverkade större ca 0,2 
m i diameter stora stenar. Fynd av enstaka kvartssplitter 
(små bruksskadeavslag) tillvaratogs. Längs den öst-väst-
liga profi len framkom i den västra delen något som såg ut 
som ett avbränt område. Öster som själva anläggning 5:2 
framkom ytterligare två områden där markytan var av-
bränd och kolbemängd. I själva gropanläggningen fram-
kom mot botten på den en kraftigt mörkfärgad sand, med 
inslag av humus ca 2,25 m långt och 0,6 m brett. Endast 
en skörbränd sten framkom i denna nivå i själva anlägg-
ningen. Något urlakningsskikt gick inte att se i de centrala 
delarna av anläggning 5:2. I den sydvästra delen av an-
läggningen fortsatte en kolinblandad fet sand som kunde 
spåras i rutan ända ner till rensningsnivå sex varpå den 
upphörde, från detta lager togs två kol/vedprover samt 
ett prov för makrofossilanalys. I övrigt framkom inga fynd 
vare sig i eller utanför anläggningen. I botten av anlägg-
ningen framkom ett antal stenar 0,1-0,2 m i diameter (ej 
eldpåverkade) som verkar ha haft den funktionen att de 
skulle minska erosionen ner i anläggningen samt kanske 
förhindra översvämning. Under stenarna började grund-
vattnet att sippra fram vid undersökningen (Norberg och 
Wikström 1999). 0,3 gram brända ben tillvaratogs ur an-
läggningen inga av dem har identifi erats till djurart (Wigh 
2001). En analys av jordprover från anläggningen visade 
på förhöjda fosfatvärden i anläggning 127 P-grader mot 
ett medelvärde på 32 P-grader för hela området. Även 

andelen organiskt material var förhöjt i marken. Vid en 
analys av glödförlust uppmättes 6% jämfört med ett med-
elvärde på 0,9% för hela området. Resultatet kan tyda på 
någon form av deposition av organiskt material i anlägg-
ningen (Andersson 2000:29-30).

Båda boplatsgroparna verkar ha varit likartade i 
storlek och form, ca 2x3 m i diameter och nergrävda ca 
1-1,2 m i marken men deras funktionen verkar ha varit 
olika att dömma av fynd och innehåll. 

En jämförelse av läget för de totalt åtta framkom-
na skärvstenspackningarna i området, visar det sig att de 
ligger i en jämn ”rad” följande 49-50 m:s kurvan. Den 
rumsliga organisationen för tankarna till att man anlagt 
skärvstenspackningarna utmed en forntida strandlinje i 
anslutning till eller i förhållande till boplatsgroparna (an-
läggning 5:1 och 5:2).

RAÄ nr 318 Töre sn
I samband med arkeologisk undersökningarna i Fatten-
borg har minst tre boplatsgropar undersökts på områ-
det RAÄ nr 269, 318 och 408 Töre sn (Klang 2000:1). 
Boplatsgropen (RAÄ nr 318:1) var innan undersökning 
3,7x2,7 m stor och 0,5 m djup. Med ett ovalt bottenplan 
anläggningen är belägen ca 50 m ö h. Totalt undersöktes 
5 m2 av anläggningen genom att ett 1x5 m långt schakt 
lades över den. I samband med undersökningarna av an-
läggningen framkom kolbitar, små rödockrafärgade lerbi-
tar samt en tydlig stenrad i gropens botten. Under stenra-
den påträffades mer sten som placerats under stenraden 
(Klang 2000:20-21). Ett 14C-prov från boplatsgropen gav 
en datering till 3720±120 BP (Beta-104899). Kalibrerat två 
sigma ger det en datering till 2470-1880 fvt. (Stuiver och 
Reimer 1993).

RAÄ nr 408 Töre sn
Boplatsgropen var innan undersökning närmast rektang-
ulär 3,5x2 m stor och 0,4 m djup. Med ett ovalt botten-
plan anläggningen är belägen ca 50 m ö h. Boplatsgro-
pen visade sig ha karaktären av en liten boplatsvall. I den 
östra delen påträffades en helt övertorvad stenpackning 
kännbar med sond. Ett 5x1 m långt schakt lades över an-
läggningen. I vallen och gropen påträffades små rödock-
rabitar, rikligt med kol och en del skörbränd sten. Några 
kvarts- och kvartsitbitar framkom i gropen med diffusa 
spår av bearbetning (Klang 2000:23-24). Ett kolprov läm-
nades in för 14C-analys och gav en datering till 3710±70 
BP (Beta-104900). Kalibrerat två sigma ger det en date-
ring till 2290- 1900 fvt. (Stuiver och Reimer 1993).

RAÄ nr 592 Nederkalix sn
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I början av 90-talet undersökte Ann-Char-
lott Felt en boplatsgrop i Nederkalix sn. 
Anläggningen var belägen ca 25 m ö h., 
rund 2 m i diameter och 0, 4 m djup, om-
given av en vall 1, 3-1, 7 m bred och 0, 1 
m hög. I profi len syntes dubbla markytor 
men inget blekjordslager var utvecklat på 
vallens topp. I gropens botten fanns ett 
0,15 m tjockt lager med sotblandad blek-
jord. En 14C-prov daterades till århundra-
dena fvt. Inga fynd eller boplatsmaterial 
påträffades (Källa: Länsstyrelsens rapport-
register Lst dnr 220-14439-93, Nbm dnr 
1663/93).

RAÄ nr 249 Karl-Gustav sn
I samband med undersökningarna av en 
boplatsvall (anläggning 6) på RAÄ nr. 249 
Karl-Gustav sn undersöktes 4 m2 av en närliggande bo-
platsgrop (anläggning 7). Motsvarande ca 25 % av anlägg-
ningens yta inklusive vall kom att undersökas. Mot botten 
av gropen syntes spår efter eld, sanden var rödbränd och 
stora kolbitar framkom. De stora kolbitarna tolkades som 
att förbränningen i anläggningen kan ha skett med re-
ducerad syretillförsel. Ett kolprov från anläggningen som 
14C-daterats gav en datering till 4540±70 BP (Ua-10302) 
vilket kalibrerat motsvarar en datering till 3500-2930 fvt 
(se kap 4.2.1). I boplatsgropen framkom även en del stör-
re kvartsavslag, totalt 32 st, samt en kniv av kvarts. An-
läggningen fi ck en preliminär tolkning som att den kan ha 
haft en överbyggnad och fungerat bl a. som ett rökeri för 
konservering av kött eller fi sk (Norberg 1995:9 och 12).

RAÄ nr 126 Övertorneå sn
I början av 90-talet undersökte Ann-Charlott Felt två bo-
platsgropar i klapper. Båda boplatsgroparna var runda, 1, 
5 m i diameter och 0,6-0,8 m djupa och omgivna av vall, 
0,5-0,7 m breda och 0,1-0,3 m höga. Bottenplanen var 
plana och täckta med ett kraftigt mosslager. Jordprover 
togs för kontroll av fosfatförhöjningar. Några förhöjda 
fosfatvärden påträffades inte och inte heller något dater-
bart material (Källa: Länsstyrelsens rapportregister Lst 
dnr 220-15848-93, Nbm dnr 188/95).

Fångstgropar
Fångstgropar är inte helt lätt att datera med 14C-me-
toden eftersom det är ofta är svårt att hitta daterbart 
material från anläggningen (Ramqvist 2007:167). 
Fångstgropar är också vanligtvis svåra att knyta 
till kustnära miljöer, men älgen trivs lika bra i den 

här typen av miljö som längre inåt land. Forsberg 
(1985:20) uppger att älgpopulationen generellt sett 
har en fallande kurva sett från kusten och upp mot 
fjällvärden. Vintertid ökar mängden älg ut mot kus-
ten då en del av beståndet från inlandet vandrar dit. 
Även skogsren kan ha fångats i fångstgropar ute vid 
kusten men hittills saknas säkra fynd av renben på 
kustboplatserna. Någon orsak till varför man inte 
skulle fånga älg i fångstgropar ute i kustområdena 
fi nns inte annat än att man inte kan lägga dem alltför 
nära vattendragen utan att riskera att de vattenfylls 
innan de färdigställts, men det problemet har man 
också haft i inlandet. Hittills fi nns det minst två un-
dersökta lokaler med fångstgropar som givit kust-
nära dateringar i Norrbotten. 

RAÄ nr 1297 Jokkmokk sn
Det ena, av de två och hittills äldsta 14C-daterade, fångst-
gropssystemet ligger i Luleälvens dalgång och går rakt 
igenom lokalen med boplatsvallar på RAÄ nr 1292, Jokk-
mokk sn, fångstgroparna har dock äldre 14C-dateringar 
än boplatsvallarna (se kap 4.4.1.). Fångstgropssystemet, 
RAÄ nr 1297 Jokkmokk sn, består av totalt tio gropar 
(sex omnämns i inventeringsboken) vara två anläggningar 
har 14C-daterat den ena är daterad till 6315+315 BP och 
den andra är daterad till 6845+280 BP. Kalibrerade två 
sigma motsvarar det dateringar till 5810-4530 fvt. respek-
tive 6260-5220 fvt. (Stuvier och Reimer 1993). De date-
rade anläggningarna, förutsatt att dateringarna stämmer, 
i systemet är drygt 1000 år äldre än de äldsta dateringarna 
av lokalen med boplatsvallar som fångstgropssystemet 
går igenom (se kap 4.4.1.). Lämningarna låg då nära den 

Fig. 4.63. Karta över RAÄ nr 601 med omgivande fornlämningar utanför Lule 
älvdal. Efter Bennerhag och Norberg (2001).
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dåvarande kusten. Exakt hur nära är svårt att uttala sig 
om men när den ca 1000 år yngre bosättningen fi nns i 
området är närmaste kust ca 3 km från lokalen.

RAÄ nr 913 Älvsby sn
En fångstgrop som gav en kustnära datering undersöktes 
i Pite älvdal på 90-talet, RAÄ nr 913 Älvsby sn. Forn-
lämningsområdet har vid kustlinjen 100 m ö h. utgjort 
en långsträckt udde i en djup havsvik som idag utgörs av 
Stockforsälvens dalgång (ett bifl öde till Piteälven). Längs 
åsen fi nns fångstgropssystem och skärvstensförekomster 
på åsen eller på avsatser kring den. RAÄ 913 ligger lite 
lägre i terrängen på en avsats på ca 92 m ö h. i en sydväst-
sluttande del av åsen. Innan undersökning framkom an-
läggningen som en 8-9 m stor grop inklusive vall, 2-2,5 m 
bred och 0,05-0,15 m hög, med en markerad nergrävning 
i mitten 3 m i diameter och 0,8 m djup (Färgare 1996:4 
och 25). Efter undersökningen tolkades anläggningen 
som en fångstgrop som varit klädd med träslanor längs si-
dorna för att håll jorden på plats samt med stenpackning 
i gropens botten. I övrigt framkom inga fynd förutom 
en del skörbränd sten i den södra delen av anläggningen 
(Färgare 1996:5). En 14C-datering av anläggningen gav en 
datering till 5530+80 BP kalibrerat två sigma motsvarande 
4540-4230 fvt. (Stuvier m fl  1998). Om dateringen av 
anläggningen är korrekt så är fångstgropen anlagd i en 
relativt kustnära miljö.

Lokaler utan synlig anläggning
Lokaler utan synliga anläggningar består innan un-
dersökning oftast av boplatsindikerande material 
exempelvis skörbränd sten, avslag, brända ben eller 
andra fynd. Hittills fi nns det minst fem undersökta 
lokaler utan synliga anläggningar innan undersök-
ning.

RAÄ nr 42:2 Piteå sn
I samband med en exploatering på en sommarstugetomt 
kom RAÄ nr 42:2 att förundersökas 1995 av Norrbot-
tens museum (Skålberg 1997). Lokalen är belägen på ca 
125 m ö h. och var innan undersökning beskriven i forn-
lämningsregistret som en stenåldersboplats 40x50 m utan 
synlig anläggning. Vid inventeringen framkom i framero-
derade ytor måttligt med skörbränd sten, kvartsavlsag, 
brända ben, en kvartsskrapa och ett avslag av fi nare berg-
art. I väster begränsas området av sjön precis i det om-
råde där den har sitt utlopp i Lill-Piteälven. I närheten ca 
100 m söder om RAÄ nr 42:2 fi nns fl er fornlämningar bl 
a en stensättning som undersöktes redan 1966 (RAÄ nr 
42:5) vid undersökningarna av den framkom kol, brända 

ben och fl intavslag. I anslutning till graven undersöktes 
ytterligare tre kvadratmeter (RAÄ nr 42:4), i de framkom 
mer brända ben samt avslag av fl inta, kvartsit och grön-
sten (Skålberg 1997).

Totalt kom 15 m2 av området att undersökas i 
form av provrutor spridda på 6 upptagningsområden. 
I samtliga provrutor framkom skörbränd sten och med 
undantag för en av provrutorna framkom även avslag 
av kvarts och i mindre mängd kvartsit. Enstaka brända 
ben påträffades som ej gått att identifi era till art, i ett 
fall kan det dock röra sig om en klo från säl. En anlägg-
ning framkom i form av en kokgrop, anläggningen var 
ca 1x0,8 m stor och 0,65 m djup. Anläggningen bestod 
av kol- och sotinblandad sand. I anläggningens översta 
del syntes måttligt med skörbrända stenar. Ett kolprov 
togs från ett område med fet kolrik jord i anslutning till 
kokgropen (prov 1). Det andra kolprovet (prov 2) togs 
från kokgropens norra kant mot den nedre gruslinsen 
(Skålberg 1997:3). Kolprov nr 1 gav en datering till 3 115 
± 55 BP (Ua-11040) och kolprov nr 2 till 7 600 ± 65 BP 
(Ua-11041). Vilket ger en kalibrerad datering för prov ett 
till 1500-1260 fvt. kalibrerat två sigma. Prov två dateras 
till mellan 6600-6360 fvt. kalibrerat två sigma (Stuiver 
och Reimer 1993). Platsen kan mycket väl ha använts vid 
skilda tider men den äldsta dateringen kan sett till höjden 
över havet antyda tillsammans med fyndet av en sälklo ett 
bruk av platsen när den var en kustlokal.

RAÄ nr 175 Älvsbyn sn
Lokalen är belägen på 55-45 m ö h längs en långsträckt 
ås och undersöktes av Ann-Charlotte Feldt. Vid under-
sökningstillfället påträffades rikligt med skärvig och skör-
bränd sten, fl äckar av rödbränd sand samt två stolphål. 
Fynden bestod av rikligt med brända ben av fi sk, fågel 
och säl samt enstaka kvartsavslag (Källa Länsstyrelsens 
rapportregister, lst dnr 220-18961-93, Nbm dnr 877/94.

RAÄ nr 601 Nederluleå sn
Under åren 1999-2000 bedrevs arkeologiska undersök-
ningar av Norrbottens museum utanför Lule älvdal, på 
Näverberget,. Lokalen, RAÄ nr 601 Nederluleå sn, var 
innan undersökning registrerad som en boplats utan syn-
lig anläggning och kom att undersökas inför en komman-
de exploatering av området. Efter förundersökningen 
konstaterades boplatsspår inom en ca 1,5 ha stor yta, i 
huvudsak bestod boplatsspåren av skärvstensförekom-
ster med brända ben, två boplatsgropar, lokala fosfathöj-
ningar och en tillverkningsplats för stenredskap (Linder-
holm & Olofsson 1999, Norberg och Wikström, 1999, 
Bennerhag och Norberg 2000 och 2001).
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Lokalen visade sig efter undersökningarna ha va-
rit brukad i olika omgångar mellan ca 2400-1600 fvt. på 
nivåer över havet som idag ligger gamla strandvallar på 
mellan 50-40 m ö h. Lokalen var då belägen på en ca 5x5 
km stor ö i den yttersta skärgården (se fi g. 4.63.). Totalt 
påträffades lämningar inom ett ca 1,5 ha stort område 
medan undersökningarna kom att omfatta ca 5100 m2

(Bennerhag och Norberg 2001:119). De högsta delarna 
av boplatsområdet 50-49 m ö h. som låg längst västerut, 
benämnd yta A, bestod av ett antal skärvstenspackningar 
och två boplatsgropar en av dem bar spår av eld i form av 
rödbränd sand, sot och kol. Kol från anläggningen (5:1) 
14C- analyserades, vilket gav den äldsta dateringen av loka-
len till 3900±90 BP (Ua-15957) kalibrerat blir det en da-
tering till mellan 2490-2280 fvt. (ett sigma). I övrigt fram-
kom enstaka avslag samt ett litet benmaterial där endast 
ben efter säl kunnat identifi eras. Anläggningen förefaller 
ha använts i en strandnära miljö.

Inom de undersökta ytorna framkom totalt 79 
skärvstenpackningar ofta fördelade i grupper om 6-14 
anläggningar per grupp. Totalt framkom sju grupper med 
20-50 meter mellan varje koncentration (se fi g. 4.64.). En 
stor del av skärvstenspackningarna låg på 46 meterskur-
van över havet, där två av dem 14C-daterats till ca 2000 fvt. 
3660±65 BP (Ua-15958) samt 3725±75 BP (Ua-15959), 
inom det 200 meter långa området som berördes av ex-
ploateringen. De lägst belägna skärvstenspackningarna 
på RAÄ nr 601 Nederluleå sn påträffade ner till 43 m ö 
h. och var koncentrerade till två områden bredvid var-
andra. Ofta så påträffades två skärvstenspackningar intill 

varandra i en NV-SÖ riktning, där den ena av anläggning-
ar innehöll en tät samling av skörbrända stenar och den 
andra en glesare samling med oftast mer fragmenterade 
skörbrända stenar. I den senare påträffades ofta även en 
fet brun jord med varierande mängder av brända ben, ib-
land mer än 1 kg/anläggning av bränt och obränt benma-
terial (Bennerhag & Norberg 2001:124). Skärvstenspack-
ningarna fortsatte vidare utanför det undersökta området 
mot sydost vilket syntes genom att ett antal anläggningar 
utanför undersökningsområdet skadats i samband med 
föryngringsåtgärder. På den södra sidan av Näverberget 
påträffades ytterligare en lokal av samma karaktär på med 
ett 30-tal skärvstenspackningar synliga i traktorspår (Ben-
nerhag & Norberg 2001:119). 

Det lägst belägna området med spår efter förhis-
torisk aktivitet, ca 40 m ö h. på RAÄ nr 601 framkom på 
en liten sandig platå inom lokalens östra delar, benämnd 
yta D. Brända/obrända ben saknandes helt och skörbränd 
sten saknades nästan helt (endast två st påträffades). Här 
framkom en delvis bågformad stenrad ca 1,6 m lång av ca 
10-13 kg tunga stenar. Ytterligare sex stenar av liknande 
storlek och vikt påträffades hoplagda i en hög. Möjligen 
kan stenarna ha ingått i en konstruktion för att hålla fast en 
tältduk. Vidare framkom två gropanläggningar, ej synlig 
innan undersökningen, innehållande en del boplatsmate-
rial. Större delen av de påträffade stenartefakterna påträf-
fades inom yta D som dock saknade föremål tillverkade i 
skiffer och fl inta. Fynden bestod av baspartiet och ett för-
arbete till en pilspets med tvär bas, kvarts- och kvartsit-
skrapor, små koncentrationer av hårmagrad keramik, två 

Fig. 4.64. Schaktplan över RAÄ nr 601 med påträffade anläggningar inprickade (Bennerhag och Norberg 2001).
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rester av tuggkåda samt en hel del avslag i både kvarts och 
mörkgrå kvartsit. En bit tuggkåda 14C-analyserades och 
gav en datering till 3415±75 BP (Ua-16730). Kalibrerad 
motsvarar det en datering till mellan 1890-1520 fvt. (två 
sigma). Ett snävare och mer troligt tidsintervall är mellan 
1780 -1610 fvt. (ett sigma). Det daterade fyndet framkom 
på en höjd av 39,74 m ö h. till följd av landhöjningen gör 
det att en bakre datering av området tidigast är möjlig till 
ca 1900-1850 fvt. platsen skulle annars skulle vara täckt av 
vatten. En datering verkar därför trolig till ca 1700-1600 
fvt. då havet stod ca 36-37 meter högre än idag och pla-
tån på 40 m ö h. där område D ligger hade hunnit bildas 
(Bennerhag & Norberg 2001:126). 

Den totala fyndmängden på RAÄ nr 601 uppgick 
till 97 st föremål och bestod av små koncentrationer med 
keramik på de lägsta nivåerna av lokalen ca 40 m ö h. samt 
retuscherade avslag, skrapor pilspetsar, knivar, brynen, 
glättstenar, tuggkåda, en kvartskärna och två kärnrester 
(Bennerhag och Norberg 2001:119). Till stenmaterialet 
som framkom hör också närmar 2000 avslag som även 
de i huvudsak framkom inom det lägst belägna boplats-
området, yta D (se fi g. 4.64.). De påträffade råmaterialen 
varierar lite mellan de olika områdena i den västra de-
len av lokalen, i rapporten benämnd område B, påträf-
fas kvarts och fl inta. I områdena benämnda C-väst och E 
påträffades kvarts, rödskiffer och någon enstaka bit fl inta. 
Skillnaderna kan vara utslag av att någon slags horisontell 
stratigrafi  på området kan spåras som visar på olika faser 
när lokalen brukades (Bennerhag & Norberg 2001:125).

Totalt framkom ca 7,9 kg ben från olika djurar-
ter varav ca 2,6 kg kunnat identifi erats till art. Sälben do-

minerar i materialet, ca 2,4 kg av benen hör dit, endast 
vikaresäl är identifi erad, benen kommer från både unga 
och gamla individer, några ben kommer från mycket unga 
individer s. k. kutar vilket tyder på bruk av platsen under 
senvintern. Ungarna föds under februari-mars månad 
(Wigh 2001:2). Sälbenen i det högst belägna och äldst 
daterade området är störst och helast medan sälbenen i 
på de lägre och lite yngre nivåerna är krossande innan 
de deponerats i härdarna. Det här framgår av att tillsam-
mans med sälben fi nns fi skkotor deponerade och dessa, 
betydligt skörare ben, är hela medan benen från säl är 
kraftigt fragmenterade. Fragmenteringsgrad beror såle-
des på den hantering de utsatts för innan de deponera-
des, troligen har benen krossats för att komma åt märgen 
(Wigh 2001:2). 

Ett annat vanligt förekommande däggdjur på plat-
sen var hare. Av dem har några ben identifi erats till mel-
lan 6-9 mån gamla individer. Hararna får sina ungar från 
maj till augusti och är relativt lättfångade vintertid då de 
ofta följer samma spårlöpa och lätt kan snaras. Ben från 
unga harar ger fl era möjliga fångstmånader för dem be-
roende på när de är födda från senhöst, vinter samt tidig 
vår. Lättaste fångstperioden och den mest troliga är som 
ovan nämnts vintertid. Övriga identifi erade djurarter på 
lokalen är vadarfåglar, andfåglar av olika storlek, gädda, 
lax, sik, laxfi sk, mård (osäker), grävling (osäker) (Wigh 
2001:3).

Ytterligare några mindre undersökningar (förun-
dersökningar) har gjorts på lokaler utan synlig anläggning 
i Lule älvdal, se exempelvis Burman (1994), Jakobsson 
(2002) dessa har dock varit svårt skadade av senare tiders 
exploateringar, till följd av militär verksamhet. Vid den 
ena undersökningen RAÄ 770 påträffades en härd som 
daterades till ca 900 fvt. belägen på ca 40 m ö h. (Burman 
1994). En utredning av fornlämningarnas tillstånd inom 
bodens skjutfält 1999 resulterade i att 14 fornlämningar 
bedömdes så skadade att de betraktades som borttagna 
(Boman 1999:3). Vid en senare utredning togs ytterligare 
tre lämningar bort ur registret på grund av skador. Ytter-
ligare 20 st registrerade RAÄ nr betraktades som så för-
störda att informationsvärdet från betraktas som mycket 
ringa (Jakobsson 2002:2). Vid undersökningar av RAÄ nr 
322 Överluleå sn, belägen ca 56-52 m ö h., framkom två 
packningar bestående av skörbränd sten, övriga fynd ut-
gjordes av brända ben, ett kvartsavslag och ett avslag av 
skiffer. Två av benen kunde identifi eras till vikaresäl. Inga 
14C-dateringar kunde utföras på anläggningarna men säl-
benen antyder en marin koppling och platsen låg ca 2500 
fvt. i en havsvik (Jakobsson 2002:8).

Art Vinter Vår Sommar Höst
Vikaresäl X X X
Bäver X X X
Hare X
Skogs-
mård

X

Andfåglar X X
Vadarfåg-
lar

X

Grävling? X X
Gädda X X
Sik X X X
Lax X X

Tabell 4.10. Lämpliga jaktsäsonger för de påträffade arterna. 
Kryss med fet stil markerar vanligaste jaktsäsong i etnografi ska 
material. Materialet från RAÄ nr 601 Nederluleå sn. 
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4.2.3. Sammanfattning av 
undersökningarna i kustlandet

Det fi nns ännu inga totalundersökta boplatsvallar 
från stenåldern i Norrbottens kustland, de under-
sökta ytorna utanför bostäderna är hittills få och 
begränsade till ytan. Tre boplatsvallar från tre olika 
älvdalar, Pite- Lule- och Kalix älvdal, har undersökts 
från slutet av mesolitikum (Halén 1994, Färgare 
1996, Liedgren 1996b). De har samtliga efter un-
dersökningen visat sig bestå av mindre runda eller 
ovala konstruktioner med mellan 3 m2 upp till 9 m2

stora golvytor, som varit försänkta i förhållande till 
omgivande markyta på mellan 0,4-1,2 m djup. An-
läggningar som påträffas i golvytan utgörs av här-
dar. De undersökta lokalerna har varit belägna inom 
höjdintervallen från ca 100 m ö h. ner till 92 m ö h. 
De har 14C- dateringar till 5560-5230 fvt. (ca 100 m 
ö h.), 5000-4800 fvt. (ca 98 m ö h.) och 4770-4530 
fvt. (ca 92 m ö h.). Påträffat stenmaterial utgörs i hu-
vudsak av kvarts men även andra material förekom-
mer på två av lokalerna. De vanligaste påträffades 
föremålen utgörs av kvartsskrapor. Den vertikala 
och den horisontella spridningen av föremålen och 
anläggningar antyder, åtminstone för två av loka-
lerna och i ett fall även dateringsmässigt (se Halén 
1994 och Liedgren 1996b) att relativt stora ytor har 
varit i bruk i samband med bosättningen. Det os-
teologiska materialet varierar något mellan de hit-
tills undersökta lokalerna, gemensamt för samtliga 
tre undersökta lokaler är förekomsten av älgben. På 
RAÄ nr 912 Älvsby sn påträffades säkra ben efter 
hare och älg samt osäkra efter ren. Två av de under-
sökta lokalerna har efter landskapsstudier visat sig 
ha varit belägna på relativt stora öar när de brukades. 
Den ena djupt inne i en havsvik och den andra mer 
exponerat mot öppet hav. 

På RAÄ nr 184 Överluleå sn påträffades i hu-
vudsak ben efter vikaresäl, i bostaden identifi erades 
enbart vikaresäl, men även ben av älg påträffades på 
lokalen. Benen framkom, med få undantag, ut mot 
vallarna i bostaden (Halén 1994:44 och 50), liksom 
vid undersökningarna av RAÄ nr 912 Älvsby sn. 
Från undersökningarna i Ansvar, RAÄ nr 400 Över-
kalix sn, framkom inget benmaterial vid boplatsval-
len men inom lokalen framkom ben efter vikaresäl, 
bäver, mård, skogshare, älg, älg eller ren, orre, gädda, 
sik, lax karpfi sk (mört), abborre (Liedgren 1996b).

 Boplatsvallar från neolitikum visar även de 
upp skilda drag mellan olika lokaler. Den enda un-

dersökta lokalen i Kalixälvens dalgång från neoliti-
kum, Lillberget RAÄ nr 451 Överkalix sn, har i fl era 
av boplatsvallarna uppvisat en rektangulär golvyta 
med dubbla härdar i kortsidorna. Härdarna fram-
kommer i form av skärvstenspackningar med sot, 
kol och brända ben (Halén 1994). Golvytorna har 
varit försänkta ca 0,45 m i förhållande till den omgi-
vande markytan och storleken på dem varierar mel-
lan 27-45 m2. Denna lokal är den enda kända med 
boplatsvallar i Norrland som i hög utsträckning har 
ett kamkeramiskt föremålsmaterial. Lokalen, som 
ligger på mellan 64-58 m ö h., dateras i huvudsak till 
mellan 3900-3500 fvt. Vilket ger den en strandnära 
datering. Benmaterialet består i hög grad av sälben 
varav grönlandssäl och vikaresäl är identifi erade. I 
övrigt fi nns ben från älg, älg eller ren, bäver, gädda, 
braxen, sik, gås och havsörn. Alla sälens kroppsdelar 
fi nns representerade på platsen, liksom bäverns. Dä-
remot saknas delar av älgens (Halén 1994:164). Det 
mesta av stenmaterialet bestod av kvarts (79,5%) följt 
av grönsten, sandsten och fl inta (Halen 1994:99). 
Bland stenföremålen dominerar andelen skrapor 
(55,8%), därefter kommer knivar (15,7%) följt av 
pilspetsar (9,1%), övriga föremålsposter utgörs av 
borrar, sticklar, mejslar mm (Halén 1994:125). 

Andra undersökningar av boplatsvallar från 
neolitisk tid har utförts i Torne älvdal. Undersök-
ningarna från RAÄ nr 249 visar på att i de centrala 
delarna av anläggningarna ofta framkommer en 
härd i form av en relativt tät skärvstenspackning. 
Lokalen är belägen mellan ca 61-57 m ö h. Boplats-
vallarna har varit nergrävda ca 0,4-0,5 m i förhållan-
de till omgivande markyta. Inre formen på golvytan 
är rektangulär eller rund. Stenmaterialet domineras 
av kvarts och bland föremålen dominerar fynd av 
skrapor. Få inslag fi nns av importerade råmaterial 
eller föremål. En skärva av keramik, den enda mig 
veterligen påträffade i Sverige, av Pöljäkeramik anty-
der lokalens kontakter mot fi nskt område. Boplats-
vallarnas morfologiska drag och inre organisation 
liknar de man påträffar i Kemi älvdal från samma 
tidpunkt. Storleken på golvytorna varierar en del 
mellan olika boplatsvallar och den rumsliga organi-
sationen på boplatsen förefaller inte vara lika strikt 
på Saivaara jämfört med den kamkeramiska lokalen 
på Lillberget. Ben från vikaresäl dominerar. Andra 
arter är gråsäl, bäver, älg (möjligen också ren), svan/
gås, sik och gädda. Det enda djur som påträffats hit-
tills i alla undersökta boplatsvallar på RAÄ nr 249 är 
säl (Jonsson 2001).
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Mindre undersökningar som gjorts vid RAÄ 
nr 241 Karl-Gustav sn, Keräsvaara, belägen ca 55 m 
ö h. bekräftar den marina kopplingen i form av fynd 
av vikaresäl samt en 14C-datering. Detsamma gör 
undersökningarna av boplatsvallar på RAÄ nr 315 

Nedertorneå sn och RAÄ nr 264 Karl-Gustav sn 
vid Ylinen Perävaara (se Liedgren 1998 och Norberg 
2003). Den rumsliga organisationen med en härd i 
de centrala delarna påträffas även i de yngre anlägg-
ningarna. Råmaterialet domineras av kvarts men till 
skillnad mot exempelvis RAÄ nr 249 Karl-Gustav 
sn så dominerar inte skraporna lika tydlig bland fö-
remålen. Vid kusten dominerar sälen i benmaterialet 
sett över tid. Det förekommer dock också inslag av 
älg, kanske även ren på tidig- och mellanneolitiska 
lokaler som exempelvis RAÄ nr 249 (61-57 m ö h.). 
Benmaterialet som påträffats från de tre yngsta loka-
lerna är också mer enahanda. Den ena lokalen RAÄ 
nr 315 Nedertorneå sn (55-52 m ö h.) har ben från 
säl och mård. Benmaterialet från RAÄ 166 består 
av sälben från vikaresäl och en okänd fågelart (ca 
55-45 m ö h.), medan RAÄ nr 264 Karl-Gustav sn 
har benmaterial från Vikaresäl, grönlandssäl, sik och 
bäver (ca 50-45 m ö h). Större landlevande däggdjur 
som älg och ren saknas hittills på de senneolitiska 
lokalerna i Tornedalen. På nivåer lägre än RAÄ nr 
264 Karl-Gustav sn, där de lägst belägna boplatsval-
larna ligger på ca 47,5 m ö h., saknas ännu kända 
boplatsvallar i Tornedalen. 

Jämför man de undersökta lokalerna med 
boplatsvallar från Tornedalens kustområde med 
Lillbergetboplatsen i Kalixälvens dalgång under ti-
digneolitikum så syns några skillnader. Den senare 
innehåller betydligt mer sten- och keramik än loka-
lerna i Tornedalen. Lokalerna från Tornedalen inne-
håller också i långt högre grad lokalt förekommande 
råmaterial som kvarts, skiffer och grönsten medan 
lokalen på Lillberget har dessa material, men även 
en mängd av importmaterial i framförallt fl inta och 
bärnsten samt även koppar. En del av keramiken 
kan också vara importgods. På lokalerna i Torneda-
len är det vanligt med gropanläggningar i anslutning 
till boplatsvallarna på Lillbergetlokalen saknas de.

Under neolitikum byggs större bostäder, 
anläggningar och i större grupper upp till 20-talet 
boplatsvallar på samma lokal förekommer. Arkeo-
logiska undersökningarna visar på att de större bo-
platserna med fl era boplatsvallar förefaller ha mer 
än en bosättningshorisont utifrån 14C-dateringarna
samt horisontell och vertikal spridning av anlägg-
ningar och fynd, minst två eller ibland tre bosätt-
ningsfaser kan anas på en och samma lokal. Att tids-
skillnaderna mellan de olika bosättningar i tid kan 
motsvara ca 200-300 år d v s havsnivåförändringar 
på några meter. Det innebära att alla lämningarna 

Fig. 4.65. Fördelningen av boplatsvallar i nu strandnära läge un-
der HK. 

Fig. 4.66. Fördelning boplatsvallar och lokaler i nu strandnära 
läge 150 m ö h. till HK. uppdelat på 5-metersintervall.

Fig. 4.67. Fördelning boplatsvallar och lokaler i nu strandnära 
lägen mellan 149-120 m ö h. uppdelat på 5-metersintervall.
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inte används samtidigt på exempelvis, Saivaara, Fat-
tenborg eller Ylinen Perävaara och troligen inte hel-
ler på Lillberget.

De största husen påträffas under senneo-
litikum och tidig metalltid i huvudsak i dalgångar 
tillhörande skogsälvarna. Från Töreälvens dalgång 
fi nns två boplatsvallar undersökta, belägna ca 43 
och 44 m ö h. med dateringar som indikerar bosätt-
ningsfaser under senneolitikum, ca 2000 fvt. samt 
från mitten av andra årtusendet före vår tideräkning. 
De här boplatsvallarna har ett sparsamt fyndmateri-
al i sten, men ett relativt rikligt benmaterial med fi sk 
och småvilt som hare, mård, ekorre och bäver. Säl-
ben dominerar benmaterialet och stora landlevande 
däggdjuren saknas även på den här lokalen (se ex 
Bertvall 1993, Klang 2000, Liedgren 1995).

Från mitten på andra årtusendet fvt. och fram 
till vår tideräknings början fi nns ett glapp vad det 
gäller kända kustnära bostadslämningar i Norrbot-
ten fram till århundradena strax före vår tideräk-
ning.

4.3. Boplatsvallar påträffade i 
vattennära miljöer

Inventeringsmaterialet från inlandet har delats upp 
i två delar. En del består i boplatsvallar påträffade 
under HK belägna vid sjöar och vattendrag och den 
andra delen består av lämningar påträffade över 
HK. Separationen av lokalerna görs för att kunna 
studera och jämföra boplatsvallar under HK med 
lämningar från kusten på samma nivåer över havet. 
Det görs för att se om det fi nns likheter eller skillna-
der som gör det möjligt att knyta dem till eller skilja 
dem från varandra. Finns det exempelvis mönster 
i förekomsten av lämningarna under HK som kan 
knyta dem till lämningar från samma nivå men som 
har bedömts som kustanknutna.

4.3.1. Framinventerat material av 
vattennära boplatsvallar under högst 
kustlinjen

Det totala antalet boplatsvallar under HK som idag 
ligger vid vatten är 181 st fördelade på 106 loka-
ler. Delar man in dem efter samma höjdintervaller 
som för de idag ej strandbundna anläggningar får 
man följande utseende på fördelningen över havet 
(se fi g. 4.65.). Av diagrammet framgår att en större 

andel påträffats på nivåer mellan 140 till 170 m ö h. 
En annan lite större grupp ligger på mellan 70 till 
100 meter över havet. Den senare gruppen har ett 
utfall där ej strandbundna boplatsvallar under HK 
också är stort medan den övre gruppen inte har nå-
gon liknande motsvarighet till det som antas kunna 
vara havsstrandbundna platsvallar från mesolitikum. 
Avsaknaden av strandnära boplatsvallar på nivåerna 
under 50 m ö h. sammanfaller i stort med minsk-
ningen av anläggandet av havsstrandbundna anlägg-
ningar under senneolitikum (se kap 4.1.2.).

Boplatsvallar från 150 meter över havet upp till 
högsta kustlinjen
Totalt fi nns 77 boplatsvallar registrerade inom det 
här intervallet fördelade på 49 lokaler vilket motsva-
rar ett genomsnitt på 1,6 boplatsvall per lokal (se 
fi g. 4.66.).

De inre måtten på bottenplanen är mellan 
2-9x1-7 m stora. Genomsnittlig storlek på golvy-
tan innanför vallarna är ca 13,85 m2. Den inre for-
men varierar mellan oval (35 st), rektangulär (17 st) 
skålformad (4 st) eller rund (6 st) för 15 av anlägg-
ningarna saknas uppgifter om inre form. Djupet på 

Fig. 4.68. Fördelning boplatsvallar och lokaler i nu strandnära 
lägen mellan 119-100 m ö h. uppdelat förekomst inom 5-meters-
intervall.

Fig. 4.69. Fördelning boplatsvallar och lokaler i nu strandnära 
lägen mellan 99-80 m ö h. indelat på förekomst per 5-metersin-
tervall.



110

anläggningarna varierar mellan 0,1-0,7 m, med ett 
genomsnittligt djup på 0,26 m. 66 av anläggningarna 
är påträffade i Torne älvdal, 3 stycken i Kalix älvdal, 
7 i Lule älvdal och 1 i Råne älvdal. Boplatsvallarna är 
ofta ensamliggande men koncentrationer på mellan 
två till sex anläggningar förekommer på en och sam-
ma lokal. I Tornedalen förekommer boplatsvallarna 
i hela intervallet men med en koncentration kring 
160 och 165 m över havet i de övriga älvdalarna är 
antalet anläggningar för få för att man ska kunna 
tala om koncentrationer.

Den största delen av boplatsvallarna, 58 av 
dem, är anlagda vid älv, 9 av dem är anlagda vid å, 
5 st är anlagda vid sjö, 2 st vid en mindre sjö, en är 
anlagd ute på ett näs i en sjö och en är anlagd vid 
en bäck.

Få fynd är noterade i samband med invente-
ringen av platserna men på sju av lokalerna har skör-
bränd sten noterats. Ett par lokaler har kvartsavslag, 
kokgropar och boplatsindikerande material. Totalt 
har arkeologiska undersökningar utföras på minst 
sex lokaler med boplatsvallar inom intervallet, RAÄ 
nr 40, 41, 178, 183, 199 och 367 Pajala sn. Lokalerna 

som har 14C-daterats har dateringar till senneoliti-
kum och början av tidig metalltid (se kap 4.4.2).

Intervall 149-120 meter över havet
Totalt fi nns 31 boplatsvallar registrerade inom det 
här intervallet fördelade på 19 lokaler vilket motsva-
rar ett genomsnitt på 1,6 boplatsvall per lokal (se 
fi g. 4.67.).

De inre måtten på bottenplanen är mellan 
2,5-9,5x1-6 m stora. Genomsnittlig storlek på golvy-
tan innanför vallarna är ca 11,5 kvadratmeter. Den 
inre formen är oftast oval (20 st), rektangulär (3 st) 
eller rund (7 st). För en av anläggningarna saknar 
uppgifter om inre form. Djupet på anläggningarna 
varierar mellan 0,1-0,5 m, med ett genomsnittligt 
djup på 0,21 m. 25 av anläggningarna är påträffa-
de i Torne älvdal, 3 stycken i Kalix älvdal, 3 i Pite 
älvdal. Boplatsvallarna är ofta ensamliggande men 
koncentrationer på mellan två till fem anläggningar 
förekommer på en och samma lokal. I Tornedalen 
förekommer boplatsvallarna i hela intervallet men 
med en koncentration kring 140 m över havet i de 
övriga älvdalarna är antalet anläggningar få och utan 
några koncentrationer.

Den största delen av boplatsvallarna, 27 st av 
dem, är anlagda vid älv, två av dem är anlagda vid 
en å, en är anlagda i en västerexponering mot en sjö 
och en är anlagd vid en bäck.

Inga övriga fynd är noterade i samband med 
inventeringen av platserna. På en lokal förekommer 
förutom boplatsvallar även boplatsgropar.

Intervall 119-100 meter över havet
Totalt fi nns 11 boplatsvallar registrerade inom det 
här intervallet fördelade på 5 lokaler vilket motsva-
rar ett genomsnitt på 1,4 boplatsvall per lokal (se fi g. 
4.68.). De inre måtten på bottenplanen är mellan 4-
12,5x2-6 m stora. Genomsnittlig storlek på golvytan 
innanför vallarna är ca 25,4 m2. Två anläggningar 
bryter av storleksmässigt mot övriga, den ena är 45 
m2 och den andra 75 m2 övriga boplatsvallar har en 
golvyta på mellan 8-14 m2. De inre formerna varierar 
mellan oval (3 st), rektangulär (3 st) eller oregelbun-
den (1 st). Djupet på anläggningarna varierar mellan 
0,2-0,4 m, med ett genomsnittligt djup på 0,31 m. 
Tre av anläggningarna är påträffade i Torne älvdal, 
två stycken i Pite älvdal och fem i Lule älvdal och en 
Kalix i älvdal. Boplatsvallarna är ensamliggande eller 
upp till två st på samma lokal. En av lokalerna utgörs 
av lokalen i Vuollerim, RAÄ nr 1292:1, där fi nns 

Fig. 4.70. Fördelning boplatsvallar och lokaler i nu strandnära 
lägen mellan 79-60 m ö h. uppdelat på förekomst inom 5-meters-
intervall.

Fig. 4.71. Fördelning boplatsvallar och lokaler i nu strandnära 
lägen mellan 59-40 m ö h. uppdelat på förekomst inom 5-meters-
intervall.
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minst fyra boplatsvallar men i FMIS databas över 
inskannade inventeringsanteckningar omnämns och 
beskrivs bara en av boplatsvallarna.

Ingen älvdal i intervallet kan sägas vara väl 
representerad i hela intervallet, tvärtom saknas det 
lokaler på nivåerna 110 och 105 m ö h. Samtliga lo-
kaler är anlagda vid älv eller å.

Inga fynd är noterade i samband med fram-
inventeringen av lokalerna, en av boplatsvallarna, 
RAÄ nr 1292 Jokkmokk sn, är totalundersökt och i 
samband med undersökningen av den framkom en 
hel del fynd och föremål i sten, ett rikligt benmate-
rial med bl a älg samt dateringar till senare delen av 
mesolitikum (se Loeffl er 1998 och kap 4.4.1.).

Intervall 99-80 meter över havet
Totalt fi nns 47 boplatsvallar registrerade inom det 
här intervallet fördelade på 15 lokaler vilket mot-
svarar ett genomsnitt på 3,5 boplatsvall per lokal. 
Inventeringsuppgifterna från denna nivå är delvis 
ofullständigt redovisade, enligt inventeringsboken 
saknas beskrivningar över åtta boplatsvallar från 
RAÄ 246 Övertorneå sn (80 m ö h.). Genomsnitt-
ligt antal anläggningar per lokal dras upp genom att 
en lokal RAÄ nr 268 innehåller drygt hälften av alla 
boplatsvallar 27 st (se fi g. 4.69.).

RAÄ nr 268 är så stor i förhållande till de öv-
riga att den skulle kunna vara föremål för en egen 
genomgång. Inte minst för att dess läge är omtvistat 
som kustanlagd lokal, inlandslokal eller kanske en 
lokal med båda lägena d v s en lokal med en lång 
historia. Om storlek och form på golvyta speglar 
kronologisk tillhörighet (se kap 4.1.9.) fi nns det tro-
ligen olika bosättningsfaser på lokalen. Från senme-
solitikum fi nns i så fall ett 15-tal runda boplatsvallar 
på mellan 6-15 m2 stora golvytor. Medan det från 
senneolitikum fi nns 8 boplatsvallar med ovala eller 
rektangulära golvytor på mellan 15-56 m2.

De inre måtten på bottenplanen är mellan 2-
14x1,5-5 m stora. Genomsnittlig storlek på golvy-
tan innanför vallarna är ca 13,5 m2. Storleken på 
anläggningarna är relativt spridd medianvärdet är 
12 m2 medan storleken på anläggningarna varierar 
mellan 3 m2 till 56 m2. De inre formerna varierar 
mellan oval (17 st), rund (17 st), rektangulär (9 st), 
skålformad (1 st) eller oregelbunden (1 st). För två 
anläggningar saknas uppgifter om inre form. Djupet 
på anläggningarna varierar mellan 0,1-0,5 m, med ett 
genomsnittligt djup på 0,27 m. 33 av anläggningarna 
är påträffade i Torne älvdal, 10 i Kalix i älvdalar och 

2 stycken vardera i Pite- och Lule älvdal. Boplatsval-
larna är ensamliggande eller upp till fyra st på samma 
lokal med undantag för ovan nämnda RAÄ nr 268 
Övertorneå sn där 27 anläggningar framkommit. 

Kalix- och Torne älvdal kan sägas ha lite 
större spridningen i olika höjdintervall jämfört med 
övriga älvdalar. 33 anläggningar fördelade på 5 loka-
ler är påträffade på två öar i Torne älv, 8 st är påträf-
fade vid sjöstränder och övriga 11 i närheten av äl-
var. RAÄ nr 268 Övertorneå sn där 27 anläggningar 
framkommit ligger/låg på en ö i Torneälven.

I samband med att lokalerna påträffades no-
terades en del andra anläggningar som boplatsgro-
par och kokgropar i anslutning till boplatsvallarna. 
Två av lokalerna är delvis undersökta, RAÄ nr 268 
Övertorneå sn och RAÄ nr 8 Överkalix sn, i sam-
band med undersökningen RAÄ nr 268 Övertorneå 
sn framkom en hel del fynd och föremål i sten samt 
benmaterial med bl a älg, 14C-dateringarna spän-
ner från senmesolitisk tid in i neolitikum (Karman 
1993). Vid inventeringarna och undersökningarna 
av lokalen vid Landsjärv framkom kokgropar, kera-
mik, avslag och brända ben. 

Intervall 79-60 meter över havet
Totalt fi nns 13 boplatsvallar registrerade inom det 
här intervallet fördelade på 10 lokaler vilket motsva-
rar ett genomsnitt på 1,3 boplatsvall per lokal (se 
fi g. 4.70.). De inre måtten på bottenplanen är mellan 
1,5-6x1-5 m stora. Genomsnittlig storlek på golvy-
tan innanför vallarna är ca 12,4 m2. 

Storleken på anläggningarna är relativt sam-
lad medianvärdet är 9 m2, medan storleken på an-
läggningarna varierar mellan 3 m2 till 25 m2. De inre 
formerna varierar mellan oval (4 st), rektangulär (3 

Fig. 4.72. Stapeldiagram som visar totalt antalet registrerade bo-
platsvallar i nu strandnära lägen i de olika älvdalarna både över 
och under HK. Torne älvdal är endast representerad med kända 
lämningar från den svenska sidan av älvdalen.
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st), skålformad (1 st) eller kvadratisk (1 st). Fyra an-
läggningar saknar uppgifter om den inre formen. 
Djupet på anläggningarna varierar mellan 0,2-0,5 m, 
med ett genomsnittligt djup på 0,22 m. Två av an-
läggningarna är påträffade i Torne älvdal, sex i Kalix 
i älvdalar, tre stycken i Pite älvdal en i Lule älvdal och 
en i Råne älvdal. Boplatsvallarna är ensamliggande 
eller förekommer i koncentrationer upp till tre st på 
samma lokal. 

Endast Kalix älvdal kan sägas ha lite större 
spridningen på olika nivåer i intervallet. Fem anlägg-
ningar är belägna vid sjöstränder och övriga åtta vid 
älvar. I samband med framinventeringen av loka-
lerna noterades en del boplatsindikerande fynd som 
skärvstensförekomster, avslag och brända ben.

Intervall 59-40 meter över havet
Totalt fi nns 6 boplatsvallar registrerade inom det 
här intervallet fördelade på 5 lokaler vilket motsva-
rar ett genomsnitt på 1,2 boplatsvall per lokal (se 
fi g. 4.71.).

De inre måtten på bottenplanen är mellan 4-
5,5x2,1-3,5 m stora. Genomsnittlig storlek på golvy-
tan innanför vallarna är ca 13,25 m2. Storleken på 
anläggningarna är samlad mittvärdet är 11,55 m2

medan storleken på anläggningarna varierar mellan 
10 m2 till 16,5 m2. De inre formerna varierar mellan 
oval (4 st) en är oregelbunden och en anläggning 
saknar uppgifter om den inre formen. Djupet på an-
läggningarna varierar mellan 0,3-0,4 m, med ett ge-
nomsnittligt djup på 0,35 m. Fyra av anläggningarna 
är påträffade i Råne älvdal, en i Pite älvdal och en i 
Kalix älvdal. Boplatsvallarna är ensamliggande utom 
i ett fall där två st påträffats på samma lokal.

Endast i de två översta delarna av intervallet, 
på 50- och 55 m ö h., har boplatsvallar påträffats (se 
fi g. 4.71.). Två av anläggningarna är belägna på näs 
vid sjöstränder (samma lokal), övriga fyra har påträf-
fats vid älvar.

I samband med framinventeringen av loka-
lerna noterades en del andra boplatsindikerande ma-
terial som avslag samt anläggningar i form av kok-
gropar och boplatsgropar.

Intervall 39-20 meter över havet
Totalt fi nns 1 boplatsvall registrerad inom det här 
intervallet (påträffad på 20 m ö h.). De inre måtten 
på bottenplanen är 6x4 m motsvarande 24 m2. Upp-
gift om inre form saknas. Djupet på anläggningen är 
0,4 m. Anläggningen är påträffad på en ö i Luleäl-

ven. I samband med registreringen av anläggningen 
noterades att den innehöll en del skörbränd sten.

Boplatsvallarnas rumsliga placering
Eftersom det är svårt att ha en uppfattning om när 
det är troligt att de idag vid vattendrag belägna bo-
platsvallarna använts så redovisas enbart det fram-
komna lägen utan något försök att koppla dem till 
tidsperiod. En boplatsvall kan, som påpekats i kapi-
tel 4.1.2. ha fl era lägen beroende på vilken skala som 
används vid studierna av dem. Lättast att se här har 
varit vilken typ av vattendrag som som anläggning-
arna placerats vid medan särpräglade topografi ska 
lägen vid dem är svårare att se vi de kartstudier som 
gjorts.

Gemensamt för de fl esta av de strandnära 
boplatsvallarna under HK är att de ligger vid ström-
mande vatten i form av älvar och åar medan lokaler 
vid sjöar är mindre vanligt förekommande. Tre lägen 
dominerar för var anläggningarna påträffats vid nu-
tida vattendrag det är längs älvar, åar och sjöar. Van-
ligast förekomna läge är vid en älv i det läget fi nns 
110 st boplatsvallar fördelade på 71 lokaler. Räknar 
man in anläggningar som ligger på öar i älvar så ökar 
antalet med 34 boplatsvallar och ytterligare 6 loka-
ler. 20 boplatsvallar ligger vid sjöar fördelade på 14 
lokaler. Räknar man in de som ligger på näs utskju-
tande i sjöar så tillkommer tre anläggningar förde-
lade på två lokaler. En lokal med två boplatsvallar är 
påträffad vi en mindre sjö eller tjärn, en lokal med 
en boplatsvall ligger en bit från en sjö i en västslutt-
ning. Vid åar fi nns 12 anläggningar fördelade på 11 
lokaler. Två anläggningar fördelade på var sin lokal 
är påträffade vid bäckar.

4.3.2. Boplatsvallarnas fördelning 
mellan älvdalarna

Totalt ingår, som tidigare nämnts, 289 boplatsvallar 
fördelade på 174 lokaler i materialet i anslutning till 
dagens vattendrag vilket motsvarar ca 1,6 boplats-
vall/lokal. De fördelar sig som följer utefter älvda-
larna (se även fi g. 4.72.). Torne älvdal har totalt 207 
anläggningar fördelade på 111 lokaler motsvarande 
ca 71% av antalet boplatsvallar och 64% av antalet 
lokaler. Kalix älvdal har 31 boplatsvallar fördelade 
på 26 lokaler motsvarande ca 11% av antalet bo-
platsvallar och 15% av antalet lokaler, Töre älvdal 
saknar anläggningar, Råne älvdal har 7 anläggningar 
fördelade på 6 lokaler motsvarande ca 2,4% av an-
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talet boplatsvallar och 3,4% av antalet lokaler, Lule 
älvdal har 19 anläggningar fördelade på 13 lokaler 
motsvarande ca 6,5% av antalet boplatsvallar och 
7% av antalet lokaler och Pite älvdal har 25 anlägg-
ningar fördelade på 18 lokaler motsvarande ca 8,6% 
av antalet boplatsvallar och ca 10% av antalet loka-
ler.

Fördelning av boplatsvallar efter älvdal under 
HK
Totalt ingår 181 boplatsvallar fördelade på 107 loka-
ler i materialet under högsta kustlinjen i anslutning 
till dagens vattendrag. De fördelar sig som följer ut-
efter älvdalarna (se fi g. 4.73.); Torne älvdal har 129 
boplatsvallar (ca 71% av materialet) fördelat på 66 
RAÄ nr motsvarande ca 62% av antalet lokaler. Bo-
platsvallar från Torne älvdal har påträffas i sådana 
lägen över havet att de har representation, i form 
av anläggningar, från den översta delen av interval-
let 180 m ö h., närmast motsvarande HK för om-
rådet och ner till 60 m ö h. På nivåer under 60 m ö 
h. har inga boplatslämningar registrerats än i FMIS 
från Torne älvdal som ligger vid befi ntliga vatten-
drag. Några nivåer i älvdalen har lägre representa-
tion, exempelvis intervallen från 130 m ö h ner till 
100 m ö h., där enstaka eller inga lokaler alls fi nns 
representerade. En majoritet av lämningarna (89 st) 
ligger mellan HK och ner till 135 m ö h. En annan 
koncentration fi nns mellan 90-80 m ö h. med 33 bo-
platsvallar fördelade på fem lokaler.

Kalix älvdal har 23 boplatsvallar (ca 13% av 
materialet) fördelat på 20 RAÄ nr motsvarande ca 
19% av antalet lokaler. Boplatsvallar från Kalix älv-
dal har påträffas i sådana lägen över havet att de har 
representation, i form av anläggningar, från den övre 
delen av intervallet 165 m ö h. och ner till 55 m ö h. 
På nivåer under 55 m ö h. har hittills inga boplats-
lämningar registrerats än som ligger vid vattendrag. 
Några nivåer har lägre representation exempelvis 
intervallen från 130 m ö h. ner till 100 m ö h. där 
inga lokaler alls fi nns representerade. En majoritet 
av lämningarna (10 st) ligger mellan 95-80 m ö h. En 
annan mindre koncentration återfi nns mellan 165-
135 m ö h. med 5 boplatsvallar på 4 lokaler.

Råne älvdal har 7 boplatsvallar (ca 4% av ma-
terialet) fördelat på 6 RAÄ nr motsvarande ca 5% 
av antalet lokaler. Boplatsvallar från Råne älvdal har 
påträffas i sådana lägen över havet att de har repre-
sentation, i form av anläggningar från den övre de-
len av intervallet 155 m ö h., i ett fall, i övrigt ligger 

samtliga lokaler på nivåerna mellan 85- 50 m ö h. På 
nivåer under 50 m ö h. har inga boplatsvallar regist-
rerats än i FMIS. En majoritet av boplatsvallarna (4 
st) ligger för övrigt på 50 m ö h.

Lule älvdal har 11 boplatsvallar (ca 6% av ma-
terialet) fördelat på 8 RAÄ nr (motsvarande ca 7,5% 
av antalet lokaler). Majoriteten av Boplatsvallar från 
Lule älvdal har påträffas i de övre delarna av inter-
vallet 180-165 m ö h., 7 st fördelade på 4 lokaler, 
i övrigt ligger lokalerna på utspridda över nivåerna 
mellan 115- 20 m ö h. Pite älvdal har 11 boplats-
vallar (ca 6% av materialet) fördelade på 7 lokaler 
(motsvarande ca 6,5% av antalet lokaler). Anlägg-
ningarna fördelar sig relativt jämt spridda mellan ni-
våerna från 130-55 m ö h.

4.3.3. Boplatsvallar över HK

Genomgången av boplatsvallar över HK i Norrbot-
ten syftar främst till att göra en geografi sk jämfö-
relse av utbredningen av anläggningarna, studera 
likheter och skillnader morfologiskt utseende och 
i vilka lägen anläggningarna påträffas. Områdena 
ovanför HK är ojämnt revideringsinventerat så ge-
nomgången ger en inte helt säker bild över mängden 
boplatsvallar i inlandet. Totalt ingår 10 boplatsvallar 
fördelade på 65 lokaler i materialet över HK i anslut-
ning till dagens vattendrag. Till dessa tillkommer yt-
terligare 12 boplatsvallar fördelade på 9 lokaler över 
HK som inte ligger i anknytning till vattendrag. 

De fördelar sig som följer utefter älvdalarna 
(se även fi g. 4.74.); Torne älvdal har 78 boplatsval-
lar (ca 71,5% av materialet) fördelat på 48 RAÄ nr 
motsvarande ca 74% av antalet lokaler. Lokalerna 

Fig. 4.73. Stapeldiagram som visar antal registrerade nu strand-
nära boplatsvallar i de olika älvdalarna under HK. Torne älvdal 
är endast representerad med kända lämningar från den svenska 
sidan av älvdalen.
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i Torne älvdal över HK fördelar sig mellan 190-
350 m ö h. Storleken på golvytorna varierar mel-
lan 1,4-8x1,3-5 m. Vilket i ett par fall motsvarar an-
läggningar med golvytor mindre än 3 m2 upp till 40 
m2. Den genomsnittliga golvytan uppgår till ca 11,4 
m2, medianstorleken är 10 m2. Golvytor mindre än 
3 m2, totalt 2 st, har ej medräknats då den genom-
snittliga storleken räknats fram. 8 anläggningar är 
20 m2 eller större, 11 anläggningar är mellan 3-5,5 
m2. Djupet på anläggningarna varierar mellan 0,05-
0,7 m. Genomsnittligt djup för golvytan är 0,31 m, 
mediandjupet är 0,2 m. Geografi skt så förekommer 
de vanligast (59 st) längs någon av Torneälvens, el-
ler dess bifl ödens, stränder. Övriga anläggningar har 
framkommit vid sjöar (18) samt vid en å i form av 
en anläggning. Av boplatsvallarna som framkommit 
vid sjöar är 3 st belägna ute på näs eller indraget på 
näs. Två anläggningar är belägna vid tämligen små 
sjöar av närmast en tjärns storlek. 

Kalix älvdal har 8 boplatsvallar (ca 8% av 
materialet) fördelat på 6 RAÄ nr motsvarande ca 
12,5% av antalet lokaler. Lokalerna i Kalix älvdal 
över HK fördelar sig mellan 580-225 m ö h. Stor-
leken på golvytorna varierar mellan 2-8x0,4-3,5 m. 
Vilket i tre fall motsvarar anläggningar med golvy-
tor mindre än 3 m2 medan den största är på 28 m2. 
Den genomsnittliga golvytan uppgår till ca 15,8 m2, 
mediangolvytan är 16,5 m2 stor. 5 anläggningar är 10 
m2 eller större, 4 anläggningar är 4,5 m2 eller mindre. 
Djupet på anläggningarna varierar mellan 0,2-0,9 m. 
Genomsnittligt djup för golvytan är 0,5 m, median-
djupet är 0,4 m. Geografi skt så förekommer de alla 
vid sjöar. Vid sjöarna är några (4 st) belägna ute på 
näs eller indraget på näs. En är belägen på en ö. Näs-
tan alla beskrivs ligga på en liten moränhöjd. 

Skogälvarna, Töreälven och Råneälven, sak-

nar boplatsvallar över HK vid dagens vatten- och 
sjösystem. Lule älvdal har 8 boplatsvallar (ca 7% av 
materialet) fördelat på 5 RAÄ nr (motsvarande ca 
7,6% av antalet lokaler). Lokalerna i Lule älvdal över 
HK fördelar sig mellan 270-580 m ö h. Storleken 
på golvytorna varierar mellan 2,5-6x1-3 m. Vilket 
motsvarar anläggningar med golvytor på mellan 5-
15 m2. Den genomsnittliga golvytan uppgår till ca 
9,2 m2, mediangolvytan är 7 m2 stor. En majoritet av 
anläggningarna är under 10 m2 medan tre st är mel-
lan 12-15 m2 stora. Djupet på anläggningarna va-
rierar mellan 0,1-0,5 m (endast två anläggningar har 
uppgivet djup i förhållande till omgivande markyta). 
Geografi skt så förekommer de alla vid sjöar. En lig-
ger indraget på näs, medan två stycken ligger vid 
små sjöar av en tjärns storlek.

 Pite älvdal saknar kända anläggningar över 
HK men inom Pite sn har 14 boplatsvallar tillhö-
rande Byskeälvens avrinningsområde (ca 12,8% av 
materialet) fördelade på 11 lokaler (motsvarande ca 
17% av antalet lokaler). Lokalerna över HK fördelar 
sig mellan 345-360 m ö h. (samtliga inom Piteå sn). 
Storleken på golvytorna varierar mellan 2,5-6x2-3 m. 
Vilket motsvarar anläggningar med golvytor på mel-
lan 2,5-18 m2. Den genomsnittliga golvytan uppgår 
till ca 13,5 m2, medianytan är 15 m2 stor. En majori-
tet av anläggningarna är över 12 m2 stora, medan tre 
st är under 10 m2. Djupet på anläggningarna varierar 
mellan 0,3-0,7 m. Genomsnittligt djup för golvytan 
är 0,48 m, mediandjupet är 0,5 m. Geografi skt så 
förekommer de alla vid sjöar. Sju st ligger på näs, två 
stycken ligger vid små sjöar av en tjärns storlek och 
två stycken ligger på ö i sjö.

Boplatsvallar över HK utan vattenanknytning
Genom att landhöjningen pågår med olika hastighet 
mellan kust och inland så inverkar det på landska-
pets utseende över tid på ett mer dramatiskt sätt än 
vad som annars kanske skulle vara fallet. Strandlinjer 
fl yttas och utlopp ur sjöar kan ändras och har änd-
rats över tid (se kap 1.4.). Det här kan vara en orsak 
till att det fi nns ett antal lokaler, inte bara med bo-
platsvallar, som inte är knutna till några vattendrag 
idag. Andra orsaker kan som tidigare nämnts vara 
att bosättningar inte nödvändigtvis alltid behöver ha 
varit kopplade till vattendrag.

De icke strandbundna lokalerna med boplats-
vallar över HK utgörs av totalt 12 anläggningar för-
delade på nio lokaler. Materialet kommer från två 
älvdalar, Torne älvdal 9 boplatsvallar fördelade på 7 

Fig. 4.74. Stapeldiagram som visar antal registrerade nu strand-
nära boplatsvallar och lokaler i de olika älvdalarna över HK.
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lokaler och Byske älvdal i Piteå sn har 3 anläggningar 
på 2 lokaler. Lokalerna i Torne älvdals vattensystem 
fördelar sig mellan 210-425 m ö h. Medan lokalerna 
i Byske älvdals system återfi nns inom 350-355 m ö 
h. Storleken på golvytorna i Torne älvdals vatten-
system varierar mellan 2,5-4,5x1-3,5 m. Vilket mot-
svarar anläggningar med golvytor på mellan 2,1-15,9 
m2. Den genomsnittliga golvytan uppgår till ca 10,1 
m2, medianstorleken på ytan innanför vallarna är 10 
m2 stor. Djupet på anläggningarna varierar mellan 
0,3-0,7 m. Genomsnittligt djup för golvytan är 0,23 
m, mediandjupet är 0,2 m. Den inre formen varierar 
mellan rektangulär (5 st) oval (2 st), rund (1 st) och 
oregelbunden (1 st). 

Golvytorna på boplatsvallarna i Byske älvdal 
varierar mellan 3,5-7x2,5-4 m. Vilket motsvarar an-
läggningar på mellan 8,75-28 m2. Försänkningen i 
markytan på anläggningarna här varierar mellan 0,2-
0,3 m. Den inre formen varierar mellan oval (2 st) 
och rektangulär (1 st).

Om man jämför med anläggningarna under 
HK som idag inte är strandbundna så skulle läm-
ningarna i Torne älvdal kunna tillhöra någon del av 
mesolitikum. Storleks- och formmässigt liknar de 
dem mest. För de i Byske älvdal är det svårare göra 
en bedömning då jämförelsematerial och undersök-
ningar saknas, men även de kan vara från samma 
tid.

4.3.4. Sammanfattning av 
boplatsvallar vid vattendrag

De strandnära boplatsvallarna under HK saknar hit-
tills motsvarigheter till de stora boplatskomplexen 
som påträffats i området bland de havsanknutna lo-
kalerna på olika nivåer. Anläggande av boplatsvallar 
i den typen av lägen har kanske inte uppfattats som 
särskilt attraktivt med undantag för en lokal RAÄ 
nr 268 i Övertorneå sn belägen ca 90 m ö h. Det är 
också möjligt att när man kommer ner på de nivåer 
över havet då de stora kustboplatserna börjar påträf-
fas från tidig- och mellanneolitikum 70-60 m ö h. så 
har graden av sentida agrar exploatering ökat i det 
som var gamla mynningsområden. 

Av värde att notera är att benmaterialet som 
hittills påträffats på de här lokalerna kommer från 
landlevande däggdjur och fi sk. Havslevande dägg-
djur, fågelarter eller fi skar saknas helt. Lokalisering-
en till vattendragen förefaller därmed ha inträffat en 
tid efter att havet drog sig tillbaka från området.

Torne älvdal är den som genomgående har 
mest anläggningar i anslutning till dagens vattendrag 
oavsett om de ligger ovanföoavsett om de ligger ovanföoavsett om de ligger ovanf r eller under HK. Övriga 
älvdalar har en relativt låg andel av antalet lämningar 
och lokaler. Det ska också tas i beaktande att stora 
områden över HK inte har revideringsinveterats på 
senare tid, en del områden över HK har aldrig blivit 
inventerade arkeologiskt (se fi g. 4.1.). Den låga andel 
lokaler med boplatsvallar i Kalixälvens avrinnings-
område är en stor för en stor för en stor f rändring gentemot mängden 
kustnära lokaler som påträffats utanföffats utanföffats utanf r och kring 
samma älvdal. En del av orsaken till det låga antalet 
skulle kunna vara att Kalixälven saknar ett lika stort 
sjösystem i inlandet som Torneälven. Endast en min-
dre del av boplatsvallarna som påträffats är anlagda 
vid sjöar, de fl esta återfi nns längs älvarna. Kalixäl-
ven går idag ihop i en bifurkation med Torneälven 
och det är möjligt att Kalixälvens lopp fölvens lopp fölvens lopp f rändrats 
över tid som delar av Luleälven gjort. Skillnaderna 
kan också hänga samman med att bebyggelsens ut-
veckling skiljer sig åt i inlandet och mellan älvarna av 
kulturella/ekonomiska orsaker medan den var mer 
likartad vid kusten.

Boplatsvallarna över HK kända från Pite 
älvdal hör egentligen inte till Pite älvdal utan till en 
skogsälv, Byskeälven, som rinner ut i Västerbottens 
län. Samtliga lokaler där är funna i ett relativt litet 
område kring sjöarna Gråträsket och Pjesker och 
kan således inte räknas in i anläggningarna föggningarna föggningarna f r Pite 
älvdal. Fynden av boplatsvallar indikerar att de kan 
vara mycket kvar att gör inventeringsmässigt inom 
områdena över HK. Områdena i inlandet längs 
avrinningsområden föden föden f r Lillpiteälven och Piteälven 
innefattar relativt stora sjösystem. För Piteälvens 
del fi nns ett vidsträckt avrinningsområde upp mot 
norska sidan av gränsen.

De båda skogsälvarna Råne- och Töreälven 
har ett lågt antal vattennära boplatsvallar och de har 
de minsta sjösystemen av älvdalarna i Norrbotten 
som sina källfl öden, vilket kan vara en bakgrund till 
att boplatsvallar i huvudsak varit mer kustinriktad 
här. Jämfömfömf r man med en annan skogsälv, Tåmeälven 
i Pite sn, så stämmer inte den bilden eftersom där 
har en hel del boplatsvallar påträffats runt källsjö-
arna i trakterna kring Gråträsk. 

Värt att notera är också att boplatsvallar i 
klapper inte föklapper inte föklapper inte f refaller ha lokaliserats till sjöar eller 
älvar. Bara i ett fall påträffats boplatsvallar i klap-
per i anslutning till sentida vattendrag. Det här kan 
till stor del hänga samman med var klapperstensfänga samman med var klapperstensfänga samman med var klapperstensf lt 
utbildas.
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Vid en jämförelse av formerna på botten-
planen i anläggningarna mellan de som ligger över 
HK och de som påträffas under HK syns en viss 
skillnad. Över HK fi nns en relativt jämn fördelning 
mellan anläggningar av rund/oval karaktär (46 st) 
och anläggningar av rektangulär kvadratisk (53 st) 
av totalt 109 boplatsvallar i materialet. Anläggning-
arna under HK domineras däremot av runda/ovala 
former 94 st medan rektangulära/kvadratiska for-
mer förekommer i 34 st av totalt 181 anläggningar i 
materialet. Ett mindre antal lämningar, 7 st av dem 
över HK och 11 st under HK, saknar uppgifter om 
inre form, har en oregelbunden form eller är så pass 
skadade att utseendet på golvytan inte gått att fast-
ställa. En jämförelse av djupet på anläggningarna 
över HK respektive under HK visar att de som är 
belägna över HK generellt sett något djupare 0,31 
m mot 0,26 m för boplatsvallar belägna under HK. 
Boplatsvallar under HK har däremot i genomsnitt 
en lite större golvyta, 16,2 m2, än de som är belägna 
över HK 11,4 m2. Skillnader i storlek och djup kan 
kanske på en generell nivå spegla invånarantal och 
den tid man använt sig av anläggningarna.

4.4. Arkeologiska undersökningar av 
inlandets boplatsvallar

Bebyggelsen i Norrlands inland har redan berörts 
något inledningsvis (se kap 1) eftersom det var där 
som den första förhistoriska bebyggelsen i Norrland 
uppmärksammades. De fl esta undersökningarna av 
boplatsvallar har hittills utförts i Mellannorrland och 
rör så kallade skärvstensvallar.

Mesolitiska boplatsvallar 
Få boplatsvallar är kända och undersökta från me-
solitikum i Mellannorrland inland. Resultaten från 
undersökningarna av en senmesolitisk lokal i Tärna 
sn (se Knutsson 2005) visar på att bostädernas ut-
seende kan variera en del. Lokalen är belägen på en 
mindre ö i Tärnasjön en bit in i södra Lapplands 
fjällvärd. Beskrivningen av själva boplatsvallen är 
sparsam i de artiklar jag läst, innehållet är fokuse-
rat kring fynden och deras ålder. Själva bostaden har 
kommit till genom att man byggt upp en artifi ciell 
terrass på ön. På terrassen har man lagt ett lager om 
ca 10 cm sand och fl ata stenar som senare utgjort 
själva golvytan i bostaden. Runt golvytan har man 
byggt upp en kallmur, med upp till tre lager sten 
(Knutsson 2005b:245). Fynden utgörs i huvudsak 

av ett stort antal skevpilar och avslag från tillverk-
ningsprocessen av spetsarna. Från härden fi nns tre 
14C-dateringar som daterar anläggningen till ca 6400 
BP (Knutsson 2005b:246, Knutsson 2005a:213).

Neolitiska boplatsvallar
Inom ett ca 100 000 km2 stort område i Mellannorr-
lands inland, från Ljungan i södra Jämtland upp till 
Sorsele i norr fanns vid 1990-talets mitt ca 80 kän-
da boplatsvallar i form av s k. skärvstensvallar. Av 
dessa har ett 20-tal delvis undersökts arkeologiskt 
från 1950-talet och fram till idag (Lundberg 1997). 
Bostadstypen har haft en huvudsaklig användning, 
enligt Lundberg (1997:168), från senmesolitikum ca 
4600 fvt. till senare delen av neolitikum ca 2500 fvt. 
d v s drygt 2000 år. Initialskedet för de tidiga runda 
hyddgrunderna utifrån 14C-daterade lokaler anses av 
Lundberg (1997:119) vara mellan 4600-3800 fvt. En 
äldre datering från Lesjön avviker från detta med 
en datering till mellan 5480-5144 fvt. (Lundberg 
1997:119). Slutfasen av bosättningen i skärvstens-
vallarna är satt utifrån bruket av kokgropar i golvy-
tan och dateringarna här räcker mellan 3700-2500 
fvt. inga andra anläggningar i golvytan kan föras till 
senare perioder ifall man ex övergivit bruket av kok-
gropar men fortsatt använda lämningen som bostad 
(Lundberg 1997:119-120). Att välja kokgroparna i 
golvytan och deras 14C-dateringar som underlag för 
när anläggningarna slutar att användas är problema-
tiskt. Vid en långtidsstudie av just kokgropar (Nor-
berg 1996) inom samma område som Lundbergs 
(1997) visade det sig att bruket av kokgropar går ner 
kraftigt i området. I det närmaste saknas 14C-date-
rade kokgropar från senneolitikum ca. 2300 fvt fram 
till 500 fvt. oberoende om de används i eller utanför 
skärvstensvallar.

Indikationer fi nns på ett kontinuerligt bruk 
av skärvstensvallarna in i järnåldern men då sanno-
likt inte som bostad (Lundberg 1997:120). Utifrån 
ett par senneolitiskt daterade boplatsvallar i Stalon, 
RAÄ 636 och 639 Vilhelmina sn, kan man möjligen 
se en övergång till rektangulära bostäder (Lundberg 
1997:120). Boplatsvallar av den här typen med upp-
repad bosättning under lång tid, med stora mäng-
der skärvsten och boplatsmaterial i vallarna har hit-
tills inte påträffats närmare kusten än 100 km. De 
är heller inte påträffade i fjällmiljö utan tycks vara 
en företeelse i barrskogsområdet. Norr om Vinde-
lälven har ännu inte någon bostad med så mycket 
skärvsten i vallarna runt om framkommit. Totalt ser 
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Lundberg (1997:134) 13 regioner med skärvstens-
vallar där varje region representerar området för ett 
bandsamhälle. Den beräknade ytan för varje band i 
Mellannorrlands inland under neolitikum uppgår till 
ca 8000 km2, enligt Lundberg (1997:134). 

Lundberg (1997:130-131) poängterar att hon 
ser språket som en viktig sammanhållande länk för 
den socio-territoriella stammen vilken inte med nöd-
vändighet innebär att alla övriga delar av kulturen 
delas. Det område som omfattas av skärvstensvallar 
antas ha hållits ihop av ett socialt nätverk som ar-
keologiskt speglas genom delade stiluttryck och dist-
ribution av varor som bevarats till vår tid (Lundberg 
1997:131). Kommunikationsnätet mellan områdena 
upprätthålls genom språket, antingen ett gemensamt 
eller ett besläktat språk, eller genom system där man 
blir fl erspråkig (Lundberg 1997:171-172).

Skärvstensvallarna är oftast runda eller ovala 
men en del är rektangulära. I ett par av dem före-
kommer en synlig rumsindelning. Av de daterade har 
de ovala de äldsta dateringarna medan de rektangu-
lära är yngre. Golvytan varierar mellan 6-65 m2, de 
fl esta har en storlek av mellan 5-20 m2 en mindre 
topp storleksmässigt fi nns också för bostäder på 
mellan 35-40 m2 golvyta (Lundberg 1997:102-103). 
Nedgrävningen för golvytan varierar mellan de un-
dersökta husen från 0,3-0,7 m. Få spår har kunnat 
urskiljas kring anläggningarnas konstruktion. En 
del rester av takkonstruktionen har påträffats i form 
av snedställda inhak i väggsidorna. Själva försänk-
ningen i marken tolkas som utgörande grunden i en 
klykstångskonstruktion utan mittstolpar som stöd 
för konstruktionen. Väggarna ska ha bestått av jord 
alternativt av att tak och vägg varit detsamma. En 
del golvytor är dock så stora att avlastande mittstol-
par har varit nödvändiga för att hålla taket uppe, en-
ligt Lundberg (1997:107-108). 

Bostaden antas ha varit använd under sen-
höst fram till våren, före eller efter förfallsperioden 
då man fl yttat till sommarboplatser med lättare typer 
av bostäder (Lundberg 1997:145-146). En markant 
skillnad i benmaterialet mellan boplatser med skärv-
stensvallar och sommarboplatserna är förekomsten 
av älg och bäverben. Älgben återfi nns till största de-
len i vinterbostäder och bäverben på det som antas 
vara sommarboplatser. Vanligtvis påträffas den här 

typen av hyddlämningar vid vatten, antingen vid ut-
lopp eller vid sammanfl öden. Hälften ligger på ud-
dar och resten vid älvstränder, på holmar eller på 
näs. På de fl esta lokaler har fl er än en boplatsvall 
registrerats, vanligen förekommer 3-5 st, den största 
lokalen, i Stalon RAÄ nr 772, 773, 774, 636, 639, 
579 samt RAÄ nr 780 Vilhelmina sn, har elva bo-
platsvallar registrerade (Lundberg 1997:168-169). 

4.4.1. Underökningar av boplatsvallar i 
Norrbottens inland

I Norrbotten har minst ett 20-tal boplatsvallar un-
dersökts i olika grad på 11 lokaler. Två boplatsvallar 
av dem betraktas som totalundersökta. Den ena är 
RAÄ nr 183, Pajala sn och den andra är RAÄ nr 
1292, Jokkmokk sn. Undersökningarna förefaller 
hittills mest ha koncentrerat sig till Lule- och Torne 
älvdalar.

Lule älvdal
RAÄ nr 1292, Jokkmokk sn
Resultatet från undersökningarna i Vuollerim på 80-talet 
av RAÄ nr 1292, Jokkmokk sn har främst presenteras i en 
rapport av Loeffl er (1998 del 1-8).3 Boplatsområdet upp-
går till ett ca 500x300 m stort område mellan Stora- och 
Lilla Luleälven ca 800 m från deras sammanfl öden i fl ack 
terräng på mellan 110-115 m ö h. Förutom den under-
sökta boplatsvallen fi nns ytterligare tre stycken inom om-
rådet med ett inbördes avstånd på mellan 40-400 meter i 
minst en av dem har arkeologiska undersökningar utförts 
förutom den som omnämns i Loeffl ers (1998) rapport.

Innan undersökning syntes anläggningen som 
en oval svacka i marken 12-12,5x5-6 m och 0,25-0,35 m 
djup. I anslutning till boplatsvallen och strax sydväst om 
den syntes en närmast rund svacka som senare skulle visa 
sig vara rester efter en mindre bostadskonstruktion ytter-
ligare en mindre bostadskonstruktion framkom utanför 
den sydöstra delen av boplatsvallen (Loeffl er 1998:8,12, 
14 och 92). Själva golvytan i boplatsvallen framkom som 
ett närmast rektangulärt lager av gulgrå-, gråbrun, rödgul, 
rödbränd till rödbrun hårt packad sand 2-12 cm tjock, ca 
10,7-12 m lång och 4,2-4,7 m bred. Med längdaxeln i Ö-
V riktning, den totala golvytan har varit mellan 45-57 m2. 
Försänkningen av golvytan i förhållande till omgivande 
mark varierar mellan 0,1-0,45 m djup. I golvytan påträf-

3 Även senare unders Även senare unders Ä ökningar har utfökningar har utfökningar har utf rts på 1990-talet av lokalen men några rapporter eller publikationer från dessa 
har jag inte haft tillgång till.
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fades olika anläggningar, avslag, brända ben, bitar och 
pulver av rödockra samt skörbränd sten. Vid undersök-
ningen noterades att själva nergrävningen började ca 0,1-
0,3 m utanför golvytans gräns i Ö-V riktning och 0,7-1 m 
i nordsydlig riktningen (Loeffl er 1998:31).

Den lättare konstruerade bostaden strax sydväst 
om boplatsvallen framkom efter undersökningen som en 
närmast oval golvyta 5x4 m. Centralt i golvytan syntes en 
rödbränd färgning 1,5x1 m stor med sot, kol och skör-
bränd sten. Ett stolphål framkom i anläggningen i övrigt 
påträffades kvartsavslag, hällefl inta, grönsten, brända och 
obrända ben samt kulor av rödockra. Anläggningen syd-
ost om boplatsvallen hade en oval 3,8x3 m stor brungrå-
färgad golvyta som var försänkt 0,1-0,2 m i förhållande 
till den omgivande marken. Centralt i golvytan syntes 
en oregelbunden kraftig rödfärgning 2x1,4 m stor. An-
läggningen innehöll avslag av kvarts, kvartsit, hällefl inta, 
grönsten, brända ben, pulver och bitar av rödockra samt 
skörbränd sten (Loeffl er 1998:16 och 25).

Totalt registrerades 2798 föremål vid undersök-
ningen. Redskapen är i huvudsak tillverkade i kvarts 86,2% 
följt av grönsten 7,5%, skiffer 2,4% medan en mindre 
andel är tillverkade i bergart, fl inta, sandsten och kvartsit. 
Skraporna dominerar bland föremålen, totalt 975 st varav 
957 st är tillverkade i kvarts, därefter stötkantskärnor 734 
st varav 727 i kvarts och bearbetade avslag 187 st varav 
175 i kvarts. 56% av alla föremål är påträffade i vallen 
runt bostaden. Mängden avslag uppgår till 37585 varav 
36691 är tillverkade av kvarts övriga är tillverkade i kvart-
sit (159 st), hällefl inta (308 st), skiffer (169 st), grönsten 
(320 st) och jaspis 1 avslag (Loeffl er 1998:36 och 43).

Sex 14C-dateringar fi nns från boplatsvallen och 
anläggningar i och kring den (se Loeffl er 1998:69-70). 
Från en kokgrop i den lättare bostaden sydväst om bo-
platsvallen fi nns en datering till 5575+145 BP (St-9647) 
motsvarande 4780-3910 fvt., från en slaskgrop framför 
boplatsvallen fi nns en datering till 5025+180 BP (St-9648) 
motsvarande 4250-3500 fvt., från en förrådsgrop i bo-
platsvallen fi nns en datering till 4390+300 BP (St-10515) 
kalibrerad två sigma ger det en datering till 3720-2270 fvt. 
(Stuvier och Remier 1993). Från rökgången i boplatsval-
len fi nns en datering till 5290+160 BP (St-10516) kalibre-
rad två sigma ger det en datering till 4450-3770 fvt. (Stu-
vier och Remier 1993). Från en värmegrop i boplatsvallen 
fi nns en datering till 5350+145 BP (St-10517) kalibrerad 
två sigma ger det en datering till 4500-3890 fvt. (Stuvier 
och Remier 1993). Från en förrådsgrop i boplatsvallen 
fi nns en datering till 5470+210 BP (St-11616) motsva-
rande 4252-3500 fvt. kalibrerad två sigma (Stuvier och 
Remier 1993). 

Några av termoluminiscensdateringarna indikerar 
att bosättning kan ha skett vid skilda perioder men hel-
hetsintrycket som Loeffl er (1998:75) har efter undersök-
ningarna är att bostaden och dess omedelbara omgivning 
utnyttjats under en och samma tidsperiod i huvudsak 
från sen mesolitisk tid till tidig neolitisk tid. Det bimodala 
spridningsmönstret av föremål, ben, rödockra och skör-
bränd sten i bostaden men även utanför den indikerar att 
både bostaden och områdena utanför varit uppdelade i 
två enheter (Loeffl er 1998:88). Storleken på golvytan 
tillsammans med spridningsmönstret i golvytan talar för 
att två familjer brukat bostaden samtidigt, enligt Loeffl er 
(1998:76). Lokalen kan ha varit ett basläger för en lokal 
grupp, enligt Loeffl er (1998:89). Efter en jämförelse mel-
lan de av bl a Lundberg (1997) behandlade skärvstensval-
larna och bosättningen på Lillberget i Överkalix (Halén 
1994) så ser Loeffl er större likheter med området söder 
om Vuollerim d v s med skärvstensvallar än lokalen på 
Lillberget med kamkeramik. Helhetsintrycket blir därför 
att den här lokalen närmast utgjort ”en nordlig utlöpare 
av den kulturella tradition som hade sitt centrum i mel-
lersta Norrland” (Loeffl er 1998:101).

RAÄ nr 479 Edefors sn
I samband med inventeringen 1991 påträffades en bo-
platsvall vid Hapträsk, Edefors sn RAÄ nr 479. Anlägg-
ningen låg nära kanten på en grustäkt och risken fanns att 
boplatsvallen skulle erodera ut i täkten. Undersökningen 
motiverades därför som en räddningsundersökning för 
att tillvarata arkeologisk information innan anläggningen 
förstördes. Anläggningen undersöktes trots det inte helt 
(Skålberg 1994:35). Den undersökta boplatsvallen är be-
lägen ca 295 m ö h. vid en mindre sjö, syntes innan un-
dersökningen som en rektangulär vall 11x7 m i yttermått 
med ett skålformat bottenplan innanför den omgivande 
vallen ca 5x3 m stort. Anläggningen var kraftigt störd av 
sentida täktverksamhet i de västra delarna. Den omgivan-
de vallen kring bottenplanet var bitvis diffus, men där den 
syntes var den upp till 4 m bred och 0,4 m hög. Ett 14C-
prov (St-12589) analyserades från anläggningen och gav 
en datering till 2180+70 BP (Skålberg 1994:35). Kalibre-
rat två sigma ger det en datering till 390-90 fvt. (Stuvier 
och Remier 1993). Övriga uppgifter rörande fynden och 
anläggningen saknas då undersökningen varken förefaller 
vara avrapporterade eller publicerad. 
Lokal nr 1160 Jokkmokk sn
Enligt Forsberg (1985:252-253) undersöktes 1961 i sam-
band med vattenkraftsbyggnaden troligen en boplats-
vall vid Keddek, lokal nr 1160 Jokkmokk sn. Från lo-
kalen fi nns två 14C-dateringar från en härd bestående av 
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skörbränd sten till 2150+65 BP och en datering från ett 
S-format kollager ca 6x3 m till 2035+90 BP. Kalibrerat 
två sigma ger det en datering till 380-40 fvt. respektive 
240 fvt.-140 evt. (Stuvier och Remier 1993). Forsberg 
(1985:201 och 206) anser att dessa daterar den huvud-
sakliga användningen av lokalen. Inom det S-formade, 
6x3 m stora, sotiga lager och daterade området framkom 
förhöjda fyndkoncentrationer av stenmaterial, en del as-
bestmagrad keramik samt fem mindre koncentrationer av 
skörbränd sten (Forsberg 1985:206). Genom profi lstudier 
kan man, enligt Forsberg (1985:252), se en försänkt nivå i 
marken med ett 2-7 cm tjockt kulturlager i plan utsträckt 
över en ca 6x3 m stor yta. Kulturlagret tillsammans med 
utsträckningarna av fyndkoncentrationerna inom ytan gör 
att Forsberg (1985:254) bedömer anläggningen som en 
golvyta. På en bild från själva undersökningstillfället syns 
även hur ytan omgivs av en vall som en av de deltagande 
arkeologerna sitter på vid fototillfället. Ingen tolkning av 
området i den här riktningen är dock omnämnd i rap-
porten, enligt Forsberg (1985:254). Boplatsvallen skulle 
i det här fallet vara daterad till århundradena strax före 
och efter vår tideräknings början, slutet av tidig metall-
tid och utifrån fyndspridningen ha haft en öppning i den 
långsida på vallen som vänder sig mot vattnet (Forsberg 
1985:254-255).

Torne älvdal
Längs Torneälven undersöktes under 90-talet ett 
tiotal boplatsvallar i olika grad inom Pajala och 
Övertorneå kommuner (Karman 1993, Sturk 2002). 
Undersökningarna i Pajala kommun har bland an-
nat koncentrerat sig till två områden med fornläm-
ningar. Det ena området är beläget i Juhonpieti-
Erkheikki ca två mil uppströms Torneälven sett från 
Pajala centralort och det andra kring sjön Merasjärvi 
i nordvästra delen av Pajala kommun. 

Merasjärvi, RAÄ nr 701 Pajala sn
Fornlämningsområdet vid sjön Merasjärv, RAÄ nr 701, 
ligger idag ca 230 km från kusten. Området ligger ca 40 
km från fjällkedjan på ca 265 m ö h. Landskapstudier 
av kringområdet visar på att sankmarker och sjöar blir 
större vid ca 260 m ö h. och bildar större system i områ-
det (Algotsson 1997:11 och 32, 2002:2). Merasjärvi ingår 
i ett sjö- och vattensystem som rinner ut i Mounio älv. 
Under 1990-talet undersöktes fyra boplatsvallar (RAÄ nr 
701:12, 701:14, 701:4 och 701:5) samt ett antal lämningar 
inom ramen för projektet ”Samhälle och bebyggelse i 
östra Norrbotten under neolitikum och äldre bronsål-
der” (Algotsson 1994 och 1997). Lokalen ryms inom en 

Fig. 4.75. Karta över lokalen vid sjön Merasjärvi, RAÄ nr 701 Pajala sn. Undersökta ytor gråmarkerade (omarbetad efter Algotsson 
1994:14). 
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ca 250x40 m stor yta utsträckt efter sjön och består av 
24 st synliga lämningar varav sju är boplatsvallar, övriga 
lämningar är skärvstensförekomster, boplatser utan syn-
liga anläggningar och en kåtatomt (se fi g. 4.75). Runt sjön 
fi nns ytterligare en grupp boplatslämningar med bland 
annat boplatsvallar (RAÄ nr 702 Pajala sn) samt andra 
boplatslämningar samt fångstgropar RAÄ nr 703 och 709 
Pajala sn (Algotsson 1994:11). 

Den undersökta boplatsvallen, RAÄ nr 701:12 
syntes innan undersökningen som en vallomgiven grop 
11x7 m med en oval försänkning 5x3 m i mitten, 0,2-
0,3 m djup. Anläggningen var omgiven av en diffus vall 
2-2,5 m bred och 0,05 m hög. Endast en mindre del av 
anläggningen undersöktes 1993 ca 8 m2. Från en härd i 
den centrala delen av golvytan på boplatsvallen togs ett 
14C-prov som analyserats (Ua-37219) och gav en datering 
till 4945+55 BP (Algotsson 1994:22). Kalibrerat två sigma 
ger det en datering till 3810-3640 fvt. (Stuvier och Remier 
1993). Totalt framkom 457 fynd i boplatsvallen i form av 
avslag, skrapor, spån, brända ben och retuscherade före-
mål (Algotsson 1994:29). I schaktet genom vallen fram-
kom ett ca 0,2 m tjockt kulturlager innehållande skrapor, 
avslagsmaterial, bränd jord, sot och kol. Under lagret 
framkom ytterligare ett 0,2-0,3 m tjockt lager med sot och 
kolhorisonter. Runt härden i golvytan framkom ett mate-
rial med avslag och kvartsredskap samt enstaka avslag i 
andra bergarter i ett lager av bränd sand med brända ben-
fragment och mindre kolfragment (Algotsson 1994:29). 
Från detta lager togs även det analyserade kolprovet. Un-
der 1994-95 undersöktes ytterligare delar av anläggningen 
i form av 3 m2 som lades i anslutning till den tidigare 
påträffade härden. I och utanför den framkom avslag i 
kvarts och fl inta, i själva härden framkom ett ca 0,15 m 
tjockt brunt sandlager med kraftigt fragmenterade ben. 
Benmaterialet domineras av mård och fi sk men enstaka 
ben av bäver och ren fi nns också. En 14C-datering från 
den här delen av härden gav en datering till mellan 800-
520 fvt., enligt Algotsson (1997:8). Vilket är en tidsskill-
nad på mer än 2000 år jämfört med den första dateringen 
av anläggningen. Algotsson (1997:8) tror att orsaken kan 
vara att sentida kol transporterats ner i anläggningen och 
lett till en yngre datering.

Anläggning 701:14 beskrevs innan undersökning-
en som en oval boplatsvall 12x9 m stor, med en 2,5-3 m 
bred och 0,1 m hög vall. Innanför vallen syntes en 5x3 
m stor grop ca 0,2 m djup i förhållande till omgivande 
markyta. Totalt kom 20 m2 att undersökas av anläggning-
en varav de största delarna utgjordes av anläggningens 
golvplan och långsida av den ena vallen. Direkt under 
torven påträffades en härd i form av en skärvstenspack-

ning i rödbränd sand. Inom härdens närområde, ca 10 
m2, framkom rikligt avslag av framförallt kvarts men 
även av fl inta, jaspis, diabas, skiffer och kvartsit. Före-
målen dominerades av skrapor i övrigt framkom enstaka 
pilspetsar och bipolära kärnor i kvarts. En 14C-datering 
från härden gav en datering till mellan 250-350 evt. enligt 
Algotsson (1997:9). Ytterligare två härdar framkom inom 
den undersökta ytan i form av skärvstenspackningar. Ett 
stolphål framkom i den nordvästra delen av golvytan och 
en 14C-datering från det gav en datering till 2920-2620 
fvt., enligt Algotsson (1997:9). Ytterligare en kolblandad 
grop kan ha utgjort ett stolphål i anläggningen. Benma-
terialet domineras av skogsmård men enstaka ben av bä-
ver, ekorre och ripa förekom också samt fi sk i form av 
harr, gädda, lake, och troligen löja. I det ytligaste lagret 
påträffades även renben Algotsson (1997:9). Tre rutor 
mellan boplatsvallarna 701:12 och 701:14 undersöktes, 
även här påträffades rester av ett 0,1-0,35 m tjockt kul-
turlager innehållande sot, rödbränd sand, kvartsskrapor, 
avslag av fl inta, kvarts och diabas. I två av rutorna syntes 
mindre koncentrationer av skörbränd sten (Algotsson 
1997:9). Algotsson menar att anläggningen troligen inte 
varit nergrävd i marken, eftersom ingen vall kunde ses i 
profi lerna, utan att snarare långvarig användning av plat-
sen kan ha gett den gropliknande karaktären (Algotsson 
1997:13). De stora tidsskillnaderna inom en och samma 
anläggning som fi nns från 14C-dateringarna inom de båda 
anläggningarna 701:12 och 701:14 ställer sig Algotsson 
(1997:14) frågande till och menar att det är oklart om 
de speglar verkliga förhållanden eller om det är brister i 
provtagningen. 

Den tredje boplatsvallen som undersöktes (RAÄ 
701:4) låg i en mindre sluttning och var oval 13x10 m 
med en 2-3 m bred och 0,05-0,1 m hög vall. Innanför 
vallen syntes en 6x3,5 m stor grop ca 0,3-0,4 m djup i 
förhållande till omgivande markyta. I markskador på val-
lens sydvästra del syntes skörbränd sten samt avslag av 
kvarts och jaspis. Ett 9 m2 långt schakt lades i anlägg-
ningens längdriktning och genom dess centrum. Under 
torv- och blekjordlagren framkom två intill varandra lig-
gande härdar, 1,45 och 1,85 m långa. De avgränsades av 
ett relativt runt 0,7 m stort område med skörbränd sten 
mellan dem. Härdarna innehöll ett fett brunt sandlager 
med skörbränd sten, medan mängden sot och kol var 
ringa. Anläggningen innehöll rikligt med fynd av skrapor, 
pilspetsar, kärnor, spån och avslag. Materialet bestod av 
kvarts, kvartsit, jaspis, skiffer, diabas och fl inta. Fynden 
låg spridda utanför härdarna men ökade i antal mot bot-
ten på anläggningen och vid den nordvästra härdens mitt. 
En 14C-datering från den nordvästra härden gav en date-
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ring till mellan 1930-1740 fvt. enligt Algotsson (1997:10). 
Benen från härdarna bestod övervägande av skogsmård 
och fi sk. I kortsidorna av vallens innerkanter framkom 
hål efter fyra störar 0,07 m i diameter, med tanke på lut-
ningen kan de ha utgjorts av snedställda strävor, enligt Al-
gotsson (1997:10). Anläggning 701:4 (boplatsvall) anser 
Algotsson (1997:14) har stora likheter med senneolitiska 
boplatsvallarna i Varanger, där dubbla härdar i golvytan 
samt en stenkoncentration mellan dem är vanligt. Fram-
för allt, anser Algotsson (1997:14) att de är lika boplats-
vallarna i Advik som presenterats av Simonsen (1961). 
Vid kompletterande undersökningar av anläggningen 
1997 framkom relativt stora mängder skörbränd sten i de 
delar av den omgivande vallen som undersöktes (Algots-
son 2002:11).

Den fjärde undersökta boplatsvallen, RAÄ nr 
701:5, var närmast rund 11 m i diameter med en 2-4 m 
bred och 0,1-0,2 m hög vall. Innanför vallen syntes en 
oval 6x3 m stor grop ca 0,2 m djup i förhållande till om-
givande markyta. I markskador på vallens sydvästra del 
syntes skörbränd sten samt avslag av kvarts. Ett 9 m2

långt schakt lades i anläggningens längdriktning och ge-
nom dess centrum. Schaktet ansluter direkt till schaktet 
genom anläggning 7:4. Strax innan vallen i den nordvästra 
delen påträffades en tät skärvstenskoncentration. Under 
den påträffades en grop fylld med skörbränd sten men 
även opåverkad sten. Fynd i gropen utgjordes av skrapor, 
kärnor, delar av retuscherade avslag, pilspetsar och spån 
samt avslag. Råmateria till fynden var kvarts, kvartsit, jas-
pis, skiffer, diabas och fl inta. En 14C-datering från gropen 
gav en datering till mellan 4940-4770 fvt. enligt Algotsson 
(1997:12). Strax intill gropen låg en vällagd härd som be-
stod av en stenpackning av skörbrända och obrända ste-
nar delvis utanför schaktet. I dess mitt fanns den största 
andelen skörbränd sten. I härden framkom ett fett lager 
av sot, kol och brända ben men i övrigt sparsamt med 
fynd (Algotsson 1997:12). Ytterligare en härd framkom 
ca en halv meter ifrån den första med en storlek av ca 
2x1 m, även den delvis utanför det upptagna schaktet. 
Den andra härden bestod av en tät packning av skör-
bränd sten avgränsad av större obrända och skörbrända 
stenar. I härdfyllningen framkom rikligt med sot, kol och 
rödbränd sand samt ett brunt något fett sandlager med 
brända ben. I övrigt framkom koncentrationer av avslag, 
föremål skörbränd sten, sot kol och rödbränd sand. Ben 
i anläggningen kommer framförallt från skogsmård och 

fi sk. Enstaka ben kommer från skogsfågel (Algotsson 
1997:12). I profi len kunde inte någon dubbel markyta 
skönjas Algotsson (1997:12) menar därför att anläggning-
en inte tycks ha en konstruerad vall och att anläggningen 
därför snarare är en aktivitetsyta, än en egentlig boplats-
vall, som fått sin form på grund av intensiv användning. 

Algotsson (2002:16) menar att lokalen kan tolkas 
som en boplats som främst varit i bruk vintertid då om-
rådena som undersökts utanför boplatsvallarna innehållit 
sparsamt med fynd. De relativt många fynd av mårdben 
är en annan orsak till att lokalen tolkas som en vinterbo-
sättning då mården främst jagas under den kallare årstiden 
dels av praktiska skäl samt att den då har sin bästa päls.

Fornlämningsbeståndet i Juhonpieti-Erkheikki 
Fornlämningsbeståndet i Juhonpieti-Erkheikki be-
står främst av boplatsvallar och fördelar sig på båda 
sidor av älvstranden och en bit uppströms ån Käy-
mäjoki sett från dess sammanfl öde med Torneälven 
(se fi g. 4.76.). Totalt kom undersökningar att utfö-
ras på sex lokaler med boplatsvallar, RAÄ nr 40, 41, 
178, 183, 199 och 367 Pajala sn.2. För en av lokalerna 
RAÄ nr 41 saknas ännu en rapport men en 14C-date-
ring fi nns till 3690+70 BP (St 13213) från boplatsval-
len (Skålberg 1994:40). Kalibrerat två sigma blir det 
en datering till 2230-1890 fvt. (Stuvier och Remier 
1993). I fornminnesregistret fi nns uppgifter om att 
anläggningen var rund 12 m i diameter inklusive 
omgivande vall med ett inre ovalt golvplan på 4,5 m 
i diameter innan undersökning. Vidare fi nns uppgif-
ter om att golvytan på boplatsvallen var försänkt ca 
1 meter i förhållande till omgivande markyta i golvy-
tan påträffades bark eller möjligen näver (Karman 
1993:385, Skålberg 1994:36). 

RAÄ nr 199 Pajala sn
På lokal RAÄ nr 199 undersöktes en boplatsvall, 14x11 
m stor, 0,4 m dj med ett ovalt golvplan om 4x3 m, den 
omgivande vallen var 3-5 m bred och 0,1-0,2 m hög inn-
an undersökning. Undersökningar utfördes dels av bo-
platsvallen (RAÄ 199:1 Pajala sn) och dels av en skärv-
stensförekomst med brända ben och avslag (RAÄ 199:2) 
belägen ca 30 m öster om boplatsvallen i anslutning till 
en eroderande sandtäkt. Inom ett 90x20 m stort område 
påträffades spridda förekomster av skörbränd sten, av-
slag och brända ben. Totalt kom 11 m2 av boplatsvallen 

2 Minst nio boplatsvallar undersöktes men antalet är oklart då två av lokalerna, RAÄ nr 40 och 41 Pajala sn, saknar 
avrapportering och publicerats sparsamt. De uppgifter som ändå fi nns sammanfattas här.
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att undersökas (Algotsson 1994:44-45). På mellan 0,3-
0,85 m djup framkom fyra förkolnade slanor i anlägg-
ningen troligen av fura, ett kolprov därifrån 14C-dateras 
till 3925+50 BP (Ua-3722), kalibrerat två sigma blir det 
en datering till 2500-2280 fvt. (Stuvier och Remier 1993). 
Inga fynd påträffades i anläggningen förutom förkolnade 
trärester. Rödbränd sand noterades, men inga spår av nå-
gon härd. Anläggningen anses inte ha kunna utgjort en 
bostad utan tolkas som resterna efter en förvarningsan-
läggning eller förrådsgrop (Algotsson 1994:50 och 52). I 
samband med inventeringen uppges att älg och renben 
påträffades i en skärvstensförekomst på RAÄ nr 199:2 
(Karman 1993:385). Detta är troligen en sammanbland-
ning från RAÄ´s sida av två olika material enlig Algotsson 
(1994:52), den osteologiska rapporten innehåller enbart 
identifi erade ben från älg. Övriga fynd, förutom brända 
ben, från RAÄ nr 199:2 utgjordes av bl a kvarts- och 
kvartsitavslag, skrapor samt skörbränd sten (Algotsson 
1994:53).

RAÄ nr 40 Pajala sn
RAÄ nr 40 Pajala sn är en av de största lokalerna med 
boplatsvallar inom Erkheikki/Juhonpieti området och 
består av bl a av fem boplatsvallar samt en kokgrop och 
ett boplatsområde utan synliga anläggningar. I tre av dem 
har mindre provundersökningar utförts RAÄ nr 40:2, 

40:4 och 40:5. I en av boplatsvall, RAÄ nr 40:2, framkom 
en kokgrop som visade sig innehålla brända ben från bä-
ver och från RAÄ nr 40:6 (boplats utan synlig anläggning) 
påträffades ben av älg (Algotsson 1994:60 och 74). Från 
lokalen fi nns 14C-dateringar från samtliga tre boplatsval-
lar. Från en kokgrop, tillhörande boplatsvall nr 2, fi nns 
tre dateringar 3355+70 BP (St 13393), 3340+70 BP (St-
13214) och 4190+70 BP (St 13210) här avviker prov St-
13210 från de övriga två i datering trots att provet uppges 
komma från samma anläggning. Orsaken bakom avvikel-
sen är för mig okänd. Kalibrerade två sigma blir date-
ringarna som följer 1780-1490 fvt. (St-13393), 1770-1450 
fvt. (St-13214) och 2910-2580 fvt. (St-13210) (Stuvier och 
Remier 1993)

Från boplatsvall nr 4 fi nns en 14C-datering till 
3690+110 BP (St-13392) kalibrerat två sigma blir det en 
datering till 2370-1870 fvt. (Stuvier och Remier 1993). 
Från boplatsvall nr 5 fi nns en 14C-datering till 3790+70 
BP (St 13211) kalibrerat två sigma blir det en datering till 
2460-2110 fvt. (Stuvier och Remier 1993). Uppgifterna 
rörande 14C-dateringarna av anläggningarna från RAÄ nr 
40 är hämtade från Skålberg (1994:39-40). 

RAÄ nr 183 Pajala sn
Inom ramen för projektet ”Samhälle och bebyggelse i 
östra Norrbotten under neolitisk tid” undersöktes bl a tre 

Fig. 4.76. Karta över fornlämningsområdet vid Juhonpieti-Erkheikki (efter Sturk 2002:20).
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lokaler med boplatsvallar, RAÄ nr 178, 183 och 367 Pajala 
sn inom (ovan nämnda) området Juhonpieti-Erkheikki.

 RAÄ nr 183 Pajala sn är den enda totalundersökta 
boplatsvallen hittills i Torneälvens dalgång. Anläggningen 
syntes innan undersökning som en oval 13x9 m stor bo-
platsvall med en försänkt yta i mitten närmast rektangulär 
7x3 m stor, 0,2-0,3 m djup i marken. De omgivande val-
larna var 3-5 m breda och 0,3-0,4 m höga (Sturk 2002:21). 
Totalt kom 48 m2 att undersökas av anläggningen. I sam-
band med undersökningen framkom en konstruktion 
som varit nergrävd 0,6 m i marken och 6,5x2,0 m stor. 
Anläggningen har brunnit och förkolnade trästockar 
”syllstockar” syntes i bottenplanet och utgjorde tydliga 
avgränsningar för anläggningen. Stora fl ak av näver samt 
förkolnade träkonstruktioner av stockar och slanor mar-
kerade byggnadskroppen. Sturk (2002:23) tolkar dessa 
som troliga rester efter ett inrasat tak eller en vägg. En 
tydlig rödbränd yta syntes i anläggningens mittpunkt som 
avbröts av två förkolnade stockar vilket medfört att ena 
halvan av golvytan varit högre än den andra med början 
i anläggningens mittpunkt (Sturk 2002:23). Fynd gjordes 
av fem skörbrända stenar en anläggning i form av ett 
stolphål påträffades strax utanför den nordvästra sidan av 
bottenplanet. Två 14C-prover fi nns inlämnade och analy-
serade från träkol i bottenplanet det ena har en datering 
till 4030+65 BP och det andra är daterat till 4100+45 BP3. 
Kalibrerat två sigma blir det en datering till 2760-2430 
fvt. respektive 2781-2566 fvt. (Stuvier och Remier 1993). 
Byggnaden tolkas som att ha varit en förvaringsbyggnad 
av Sturk (2002:23).

RAÄ nr 178 Pajala sn
Anläggning RAÄ nr 178 Pajala sn syntes innan undersök-
ning som en oval 13x9 m stor boplatsvall med en oval 
försänkt yta i mitten 6x3,5 m stor, 0,25 m djup i marken. 
De omgivande vallarna var 2,5 m breda och 0,1 m höga 
(Sturk 2002:25). Totalt kom 16 m2 att undersökas av an-
läggningen. I samband med undersökningen framkom 
en konstruktion som varit nergrävd 0,65 m i marken och 
6,5x2,2 m stor. Stora mängder förkolnat virke framkom 
men några konstruktioner var svåra att se på grund av de 
begränsade ytor som undersöktes. Golvytan på anlägg-
ningen syntes som ett dm tjockt lager av mörkfärgad sand 
som på ovan och undersidan avgrävts av några cm tjocka 
kollager. Golvytan avgränsas av tydliga hak runt om i 

anläggningen vilket kan ha varit liggande stockar som 
avgränsat golvytan. Två 14C-prover fi nns inlämnade och 
analyserade från träkol i bottenplanet det ena har en date-
ring till 3770+70 BP och det andra är daterat till 3865+70 
BP4. Kalibrerat två sigma blir det en datering till 2410-
2020 fvt. respektive 2490-2140 fvt. (Stuvier och Remier 
1993). Inga fynd framkom. Anläggningen tolkas som en 
förvaringsbyggnad (Sturk 2002:27).

RAÄ nr 367 Pajala sn
Området vid RAÄ nr 367 utgörs av totalt sex boplatsval-
lar inom en yta av 240x60 m varav fyra av dessa kom att 
undersökas i olika utsträckning. Ingen av anläggningarna 
har hittills 14C-daterats. Anläggning RAÄ nr 367:5 syntes 
innan undersökning som en oval 14x12 m stor boplats-
vall med en närmast rund försänkt yta i mitten 7x7,5 m 
stor, 0,05-0,1 m djup i marken. De omgivande vallarna 
var 3-4 m breda och 0,05-15 m höga (Sturk 2002:30). An-
läggningen liknade i hög grad en kåtabotten. Totalt kom 
24 m2 att undersökas av anläggningen. I samband med 
undersökningen framkom stora mängder förkolnat trä-
virke. Anläggningen har varit nergrävd ca 1 m i förhål-
lande till omgivande markyta och ca 4,5x3,5 m stor. En 
plan golvyta avgränsades av en lodrät nergrävning ca 0,3-
0,4 m ovanför golvytan som i profi len syntes som tyd-
liga hak. Detta kan vara spår efter liggtimmer som legat 
ovanför och strax utanför golvytan. Strax under golvytan 
framkom grundvatten vid profi lnedgrävningen. Anlägg-
ningen tolkas som en förvaringsanläggning eller skinnbe-
redningsanläggning (Sturk 2002:32).

Anläggning RAÄ nr 367:4 syntes innan undersök-
ning som en oval 16x9 m stor boplatsvall med en närmast 
stor 8,5x2,5 m oval, 0,3 m djup försänkt yta. De omgi-
vande vallarna var 3 m breda och 0,05-15 m höga (Sturk 
2002:36). Totalt kom 29 m2 att undersökas av anlägg-
ningen. Boplatsvallen visade sig vara nergrävd ca 0,8 m i 
förhållande till omgivande markyta och ca 8x2,5 m stor. 
I samband med undersökningen framkom stora mängder 
förkolnat trävirke. Spår efter väggstrukturer var svåra att 
se inom den undersökta ytan man kunde dock se en klart 
avgränsad byggnadskonstruktion som bestod av förkol-
nade trästycken, rödbrända ytor, kol och sotbemängd 
sand. I längdprofi len syntes en tydlig lodrät nergrävning 
i den ena änden medan en mer sluttande syntes i den an-
dra änden från den ursprungliga markytan. Tvärprofi len 

3 Proverna uppges vara analyserade vid Naturhistoriska riksmuseet (Sturk 2002:23). Analysnummer presenteras inte i 
rapporten. 
4 Se fö Se fö Se f regående fotnot ovan.
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visade på en skålformad eller välvd golvyta. I mitten, där 
golvytan varit som djupast, syns en 0,1 m bred och 0,1 
m djup ränna. Rännan tolkas som spår efter en liggande 
stock som kan ha utgjort underlag för bärande stockar i 
mittaxeln. Ett stolphål 0,25 m i diameter framkom i vägg-
linjen på den södra långsidan av boplatsvallen. Anlägg-
ningen tolkas som en avlång smal förvaringslokal (Sturk 
2002:36). Strax utanför boplatsvallen framkom en härd i 
form av en skärvstenspackning med brända ben. Under 
den omgivande vallen påträffades även ett skifferstycke 
(Sturk 2002:35 och 43). 

Anläggning RAÄ nr 367:1 syntes innan undersök-
ning som en oval 12x8 m stor boplatsvall med en närmast 
oval försänkt yta i mitten 5,5x2,5 m stor, 0,1 m djup i 
marken. De omgivande vallarna var 2,5-3 m breda och 0,1 
m höga (Sturk 2002:38). Totalt kom 29 m2 att undersö-
kas av anläggningen. Anläggningen har varit nergrävd ca 
0,8 m i förhållande till omgivande markyta och ca 5,6x2 
m stor. I samband med undersökningen framkom stora 
mängder förkolnat trävirke. I längdprofi len syntes en plan 
golvyta som till stora delar bestod av förkolnade trästyck-
en samt ett förhållandevis homogent lager av rödbränd 
sand. Golvytan avgränsas av en relativt brant nergrävning 
i den ena ändan och en mer sluttande i den andra utgå-
ende från ursprunglig markyta, vilket kan ha varit platsen 

för in/utgången (Sturk 2002:40). I tvärprofi len syntes den 
ena väggsidan som lodrät gående medan den andra var 
oklar då ett lager med steril sand förefaller ha rasat ut över 
golvytan (Sturk 2002:40-41).

Drygt sju meter öster om gaveln på RAÄ nr 367:1 
ligger RAÄ nr 367:2. Anläggningen syntes innan under-
sökning som en oval 12x9 m stor boplatsvall med en när-
mast oval försänkt yta i mitten 4,5x2 m stor, 0,4 m djup 
i marken. De omgivande vallarna var 3-4 m breda och 
0,1 m höga (Sturk 2002:38 och 41). Genom anläggningen 
drogs ett 0,5 m brett schakt. I längdprofi len syntes en 
plan golvyta som till stora delar bestod av förkolnade trä-
stycken samt ett ca 0,1 m tjockt lager av rödbränd sand. 
Golvytan avgränsas av en tydlig välvd nergrävning i den 
ena ändan markerad av förkolnade trästycken i den an-
dra sidan var nergrävningen mindre tydlig och syntes mer 
som en terrassering 0,2-0,3 m ovanför golvytan, här syn-
tes även en grop i profi len 0,2 m djup och 0,15 m bred 
som kan vara rester efter en syllstock eller ett stolphål. 
I tvärprofi len syntes att den ena långsidans vägg varit 
lodrät. I kortprofi len syntes även en kraftig rödfärgning. 
Boplatsvallarna 367:1 och 367:2 tolkas som smala förva-
ringsbyggnader (Sturk 2002:41). Strax utanför boplats nr 
2 framkom en nergrävd grop som inte var synlig innan 
undersökningen. Anläggningen var 2,1x1,6 m stor och 

RAÄ nr 
Pajala sn

M ö h. Antal under-
sökta boplv

Antal boplatsval-
lar med förkolnade 
konstruktioner

Fynd i anlägg-
ningarna

Datering kali-
brerad 2 sigma.

183 155 I I Förkolnat virke, 
näver

2760-2430 fvt. 
samt 2781-2566 
fvt

178 155 I I Förkolnat virke 2410-2020 fvt. 
samt 2490-2140 fvt

367 160 IV IV Förkolnat virke, skif-
ferbit, nordbottniskt 
redskap

14C-dat saknas

40 160 III Uppgifter saknas Brända bäver- och äver- och ä
älgben

40:2 1780-1490 
fvt. 1770-1450 fvt. 
2910-2580 fvt., 
40:4 2370-1870 
fvt.,  40:5 2460-
2110 fvt.

199:1 160 I I Förkolnat virke 2500-2280 fvt.
41 160 I Uppgifter saknas Näver/barkäver/barkä 2230-1890 fvt

Tabell. 4.11. Förekomster av förkolnade konstruktioner påträffade i samband med underökningar av boplatsvallar i området kring 
Juhonpieti-Erkheikki i Pajala sn Torne älvdal. Dateringarna jämfört med höjden över havet visar att de anlagts långt efter att området 
hade kontakt med havet.
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0,9 m djup med plan botten och lodräta sidor. Hela an-
läggningen var fylld av en homogen mörkbrun sotfärgad 
sand. Anläggningen tolkas som en med anläggningarna 
samtida avfallsgrop tillhörande den närliggande boplats-
vallen. I gropens fyllning påträffades eggen av ett nord-
bottniskt redskap (Sturk 2002:40). I övrigt så undersöktes 
en skärvstensförekomst (RAÄ 367:7) som var 0,9x0,9 m 
stor. Den visade sig innehålla en del brända ben, kvarts-
avslag och föremål i form av nio skrapor och spån samt 
kvartsstycken (Sturk 2002:43).

Sturk (2002:45) menar att resultaten av undersök-
ningarna kring Erkheikki/Juhonpieti området visar på en 
kronologisk kontakt mellan den kustbaserade och den 
inlandsbaserade bosättningen i Tornedalen. Anläggning-
arna som undersökts här tolkas som förrådsbyggnader 
i närheten av dem antar Sturk (2002:46) att bostäder av 
lättare konstruktioner funnits. De kan ha liknat tältkåtor 
och området här skulle således ha kunnat vara en som-
marboplats, enligt Sturk (2002:46).

RAÄ nr 268 Övertorneå sn
En av de större lokalerna i norra Sverige 
fi nns på RAÄ nr 268 Övertorneå sn och 
utgörs av 31 boplatsvallar och ett mindre 
antal boplatsgropar inom ett ca 240x50 m 
stort område. Lokalen är registrerad som 
belägen på 90 m ö h. i fornminnesregistret, 
men enligt Karman (1993:384) ligger krö-
net av platån där anläggningarna påträffats 
på ca 96 m ö h. Platsen har tidigare va-
rit en ö i Torne älv men numera kan man 
nå den torrskodd från den svenska sidan 
av älvstranden. Boplatsvallarna är av fl era 
olika typer, de fl esta utgörs av runda eller 
ovala former men fem st har en rektangu-
lär form på golvytan och de är i huvudsak 
lite större (15-56 m2) än de runda eller ova-2) än de runda eller ova-2

la anläggningarna (6-15 m2). Några av de 2). Några av de 2

mindre runda anläggningarna sitter ihop 
med varandra två och två eller tre stycken 
i rad som delar en gemensam vall med 
varandra och på så sätt bildar de en större 
sammanhängande enhet. Lokalen under-
söktes delvis under 1990-talet inom ramen 
för inventeringens verksamhet, men fi nns 
ännu inte avrapporterad eller fullständigt 
publicerad. I samband med undersökning-
arna inlämnades minst tre kolprover från 
två, eller möjligen tre, olika boplatsvallar 
för analys, 14C-dateringarna gav dateringar 
till 5640+60 BP (Ua-2884), 4900+75 BP (St-

13212) och 6910+150 BP (St-12847) Skålberg (1994:40). 
Kalibrerat två sigma blir det dateringar till 4610-4350 fvt. 
(St-2884), 3810-3620 fvt. (St-13212) samt 6060-5550 fvt. 
(St-12847) (Stuvier och Remier 1993). I en provundersökt 
boplatsvall i området framkom huvudsakligen skörbränd 
sten och brända ben av älg och skogshare samt obestäm-
bara mindre däggdjur. Vidare framkom två kvartsskrapor 
(Karman 1998:384). Den äldsta dateringen indikerar att 
lokalen kan ha varit i bruk redan då den var havsanknu-
ten medan de yngre dateringarna kan visa på ett fortsatt 
bruk av platsen när den blivit eller börjar bli en del av 
inlandet.

4.4.2. Sammanfattning av under-
sökningarna i inlandet

Minst ett 20-tal boplatsvallar i Norrbottens inland 
har undersökts i olika grad. De boplatsvallar som 
hittills 14C-daterats visar på en spridning i använd-

Fig. 4.77. Generell bild över utvecklingen av boplatsvallarnas form i Norrbotten 
utifrån höjd över havet. Anläggningar saknas nästan helt mellan 35 till 25 m ö h. 
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ningstid från slutet av mesolitikum fram till senare 
delarna av neolitikum och början av tidig metalltid. 
En stor del av de undersökta boplatsvallarna verkar 
höra till senare delen av neolitikum/början av tidig 
metalltid. Därefter är antalet daterade anläggningar 
få men ett antal dateringar kring århundradena fvt. 
kan antyda att de vid den här tidpunkten åter börjar 
brukas i området igen. Forskningsöversikten över 
arkeologin i Norrbotten som länsstyrelsen publice-
rat (1998:38) anger att fynd av boplatsvallar saknas i 
inlandet mellan ca 1500-500 fvt. och den här genom-
gången av 14C-dateringar och material ger samma re-
sultat. Avsaknaden av boplatsvallar mellan 1500-500 
fvt. liknar den bild som fi nns rörande användandet 
av boplatsvallar ute vid kusten från samma tid.

Undersökningarna på Älvnäset i Vuollerim, 
RAÄ nr 1292, Jokkmokk sn, visar att under senme-
solitisk tid fanns relativt stora boplatsvallar i inlandet 
i bruk, golvytan har varit mellan 45-57 m2 (Loeffl er 
1998:31). Ute vid kusten förefaller boplatsvallarna 
generellt att vara betydligt mindre vid den här tiden. 
Undantag från den här bilden vid kusten fi nns i in-
venteringens material men ännu är inga av de större 
anläggningarna undersökta (se kap 4.1.6.).

Från Torne älvdal fi nns ett relativt stort antal 
av delvis undersökta boplatsvallar både kustanknut-
na och från inlandet jämfört med övriga älvdalar. 
Undersökningar av boplatsvallar vid sjön Merasjär-
vi, RAÄ nr 701 Pajala sn, har i huvudsak gett 14C-da-
teringar till neolitikum, men även till århundradena 
strax före vår tideräkning. Här undersöktes mindre 
delar av fyra boplatsvallar som gav ett rikt stenma-
terial framförallt av kvarts men även av fl inta, jaspis, 
diabas, skiffer och kvartsit. Benmaterialet är relativt 
omfattande med ben från skogsmård, enstaka ben 
av bäver, renben, ekorre och ripa. Fiskben fi nns re-
presenterade i form av harr, gädda, lake, och troligen 
löja. Den inre utformningen på golvytan i fl era av 
anläggningarna med dubbla stenlagda härdar samt 
skärvstenskoncentrationer dem emellan påminner 
om organisationen i de s.k. hustufterna från senneo-
litikum i Finnmark (Algotsson 1997).

Inom det område som kallas för Juhonpieti-
Erkheikki, beläget strax under HK, har en stor andel 
av boplatsvallarna rester efter förkolnat virke och 
rödbränd sand. Totalt sju av elva undersökta bo-
platsvallar. Anläggningarna saknar spår efter synliga 
härdar i golvytorna och har inget eller lite boplats-
material i anläggningarna (Algotsson 1994, Kar-
man 1993 och Sturk 2002). Det förefaller som att 

boplatsvallarna där kan förknippas med bruk av eld 
(iakttagelser av rödbränd sand) och att de slutligen 
brunnit ner, avsiktligt eller oavsiktlig. Anläggningar-
na ligger inom ett begränsat område och ofta ligger 
dateringarna inom samma tidsintervall (se tabell 3). 

Att anläggningarna förstörts av brand är nå-
got som inte kommenteras närmare i rapporterna 
och i de omnämnda publikationerna. Fokus där lig-
ger på avsaknaden av stenartefakter och skörbränd 
sten som gör att anläggningarna tolkas som förva-
ringsanläggningar (Algotsson 1994, Karman 1993, 
Sturk 2002). Förråden i inlandet förefaller ha varit 
mer eldfängda än boplatsvallar som använts som 
bostäder ute vid kusten. Jag saknar en diskussion 
kring vad det är som gör att förråden brunnit upp. 
Det verkar troligt att eldning i anläggningarna före-
kommit och att det kan vara orsaken till att de brun-
nit. Alternativt att de blev nerbrända av något skäl. 
Rent metodiskt kan man undra om man inte avsikt-
ligt sökt upp lämningar, med hjälp av jordsond, som 
haft förkolnade strukturer en bit ner i marken under 
blekjorden inför undersökningarna. Om inte så fö-
refaller ett mycket stor antal anläggningar ha öde-
lagts genom eld i området. 

De bevarade strukturerna tyder på kraftfulla 
konstruktioner. Det kan vara rimligt anta att de haft 
en solid takkonstruktion av kombinationen näver 
och torv eftersom stora delar av trämaterialet för-
kolnad och bevarats något som kan ske när ett tungt 
och tätt tak störtar in i en brinnande byggnad. Vid 
undersökningarna förefaller man ha haft gynnsam-
ma förutsättningar för att klarlägga konstruktions-
detaljer kring anläggningarna en potential som inte 
förefaller ha tillvaratagits eller i vart fall ännu inte 
presenterats. 

Dateringarna av anläggningarna vid Juhon-
pieti-Erkheikki ger ett intryck av att de i huvudsak 
använts under neolitikum och början av metalltid. 
Det vill säga att de ansluter till slutfasen i använ-
dandet av boplatsvallar ute vid kusten. Möjligen in-
dikerar resultaten att boplatsvallarna i inlandet va-
rit i bruk något längre än de ute vid kusten i Torne 
älvdal, vidare visar dateringarna att de varit knutna 
till älvstranden och inte till en forntida kustlinje (se 
tabell 4.16 över 14C-dateringar). Anläggningarnas 
liknar i storlek de som påträffas ute vid kusten från 
neolitikum och är betydligt större än de ej strandan-
knutna som antas kunna vara från tiden strax efter 
isavsmältningen på liknande nivåer (170-160 m ö h) 
i området. 
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En av de större kända lokalerna med boplats-
vallar i norra Sverige är RAÄ nr 268 Övertorneå sn 
och utgörs av 31 boplatsvallar och ett mindre antal 
boplatsgropar inom ett ca 240x50 m stort område 
ca 90 m ö h. Lokalen kan, utifrån de begränsade 
undersökningar som gjorts, antas både ha haft en 
kustanknytning under senmesolitikum samt senare 
användningsperioder i en inlandsmiljö vid Torneäl-
ven under neolitikum.

4.5. Sammanfattning av 
materialredovisning och analys

I inventeringens material påträffas boplatsvallar i 
sådana lägen som gör att de kan ha varit anlagda 
tämligen snart efter det att inlandsisen försvunnit 
från området för ca 10500 år sedan. Inga arkeolo-
giska undersökningar från de här lokalerna är ännu 
utförda som kan bekräfta deras ålder.

Boplatsvallarna förefaller att vara en tämli-
gen homogen anläggning utseendemässigt genom 
hela mesolitikum fram till ca 4500-4000 fvt. De 
består i huvudsak av mindre, runda eller ovala an-
läggningar med en yta innanför vallarna på mellan 
6-12 m2 försänkta ca 0,2-0,25 m i förhållande till 
omgivande markyta. Med ett fåtal undantag. Det 
som skiljer senmesolitiska boplatsvallar jämfört mot 
de på högre nivåer i inventeringens materialet är att 
den kända mängden och antalet lokaler ökar under 
senmesolitikum. Anläggningarna uppvisar större 
variation utseendemässigt och till viss del även stor-
leksmässigt. Andelen boplatsvallar anlagda i klapper 
minskar också i förhållande till anläggningar i fi nare 
moränmark under senmesolitikum.

Den största spridningen av boplatsvallar mel-
lan olika älvdalar under HK syns under senmesoli-
tisk tid och den största mängden lokaler med bo-
platsvallar är också påträffad på nivåer motsvarande 
senmesolitisk tid i materialet (fi g. 4.2.). 

De hittills äldsta undersökta boplatsvallarna 
är daterade till mellan 5400- 4800 fvt. och ligger på 
nivåer mellan ca 100-92 m ö h. Fynden i anläggning-
arna består i hög grad av föremål och avslag tillver-
kade i kvarts medan benmaterialet består av ben från 
säl, olika fi skarter, bäver, hare, älg, kanske även ren 
samt olika fågelarter. I golvytorna påträffas förutom 
stenföremål, härdar och gropanläggningar. 

Den vertikala spridningen av fynd kan vara 
upp till 10 meter på samma lokal. Spridningen kan 

tänkas vara resultat av goda topografi ska förutsätt-
ningar för bosättning under lång tid, en anpassning 
till vattenståndsförändring där en del anläggningar 
förläggs i högre terränglägen. Det kan också vara 
så att boplatsytorna helt enkelt kan vara relativt sto-
ra. 14C-dateringar från exempelvis på RAÄ nr 393 
Överkalix sn indikerar att den här typen av lokaler 
kan ha bosättningar med avbrott emellan eller med 
återkommande bosättning över några hundra år.

Under neolitikum minskar antalet kända lo-
kaler i inventeringens material jämfört med senme-
solitikum (fi g. 4.2.). Däremot ökar antalet boplats-
vallar per lokal liksom den genomsnittliga storleken 
på boplatsvallarna som ökar från 9,5 m2 till 15,2 m2 

(fi g. 4.35.). En förskjutning av formerna på anlägg-
ningarna syns från runda/ovala anläggningar under 
mesolitikum mot en rektangulär form på ytan inn-
anför vallarna (fi g. 4.36). Valet av läge för lokalerna 
koncentreras till näs/uddar eller indraget på näs/
udde (fi g. 4.29., 4.30, 4.31.). 

En undersökt lokal med boplatsvallarna från 
början av neolitikum uppvisar materiellt sett en 
tydlig orientering mot det kamkeramiska området i 
Finland och längre österut. Det vanliga vid under-
sökningarna är att i golvytan påträffas rester efter 
en eller två härdar och att stenmaterialet domineras 
av kvartsavslag och föremål tillverkade i kvarts, ofta 
skrapor. Lite skifferföremål och en del avslag och 
föremål av grönsten.

Ben från säl är vanligt i benmaterialet från 
början av neolitikum men även olika fi sk- och få-
gelarter förekommer samt ben från hare, bäver, älg 
och kanske också ren förekommer. 14C-analyserna 
och de rumsliga strukturerna visar på att lokalerna 
ofta har använts vid fl era olika tidpunkter och att 
storleken på lokalerna, som ofta är större än 1 ha, 
till viss del hänger samman med en återkommande 
bosättning i anslutning till en något äldre.

Under mellan- och senneolitikum ökar anta-
let kända lokaler (dock utan att nå upp till samma 
mängd som under senmesolitikum) liksom antalet 
boplatsvallar per lokal jämfört med tidigneolitikum. 
Storleken på boplatsvallarna ökar ytterligare jämfört 
med de tidigneolitiska och de allra största boplats-
vallarna förefaller att anläggas under senneolitikum 
och början av tidig metalltid. Lokalerna anläggs 
i hög grad i östsluttningar där enbart kartstudier 
inte ger tillräckligt underlag för tolkning av valet 
för bosättning. Arkeologiska undersökningarna av 
boplatsvallar är utförda i Töre och Torne älvdal. 
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Stenmaterialet domineras fortfarande av kvarts som 
råmaterial men även grönsten och skiffer förekom-
mer. Mängden skrapor i boplatsvallarna är inte lika 
dominanta bland föremålen som i början av neo-
litikum. Benmaterialet domineras till en början av 
säl men andelen småvilt och fi sk tycks öka i början 
av tidig metalltid. Ben från större landlevande dägg-
djur som älg och ren saknas hittills på kustanknutna 
lokaler med boplatsvallar från senneolitikum/tidig 
metalltid.

I slutet av neolitikum minskar antalet kända 
kustanknutna boplatsvallar kanske med start i Torne 
älvdal. De två yngsta daterade lokalerna där är från 
ca 2300-2000 fvt. belägna ca 47,5-48 m ö h. I Töre 
älvdal fi nns boplatsvallar med 14C-dateringar ner till 
ca 1500 fvt. belägna ca 43-44 m ö h. Därefter fi nns 
också ett fåtal kända boplatsvallar i Norrbotten be-
lägna på ca 35 m ö h. På nivåer 25 m ö h. fi nns en-
staka lämningar kända. På nivåer ca 20 m ö h. påträf-
fas ytterligare några lokaler som utifrån höjden över 
havet kan vara från århundradena kring vår tideräk-
nings början. Inga av de lägst belägna boplatsval-
larna är hittills arkeologiskt undersökta. Undersök-
ningarna av RAÄ 90 i Nederluleå sn har påbörjats. 
Preliminära analyser av materialet visar bland annat 
på ben av ren, asbestmagrad keramik och järnslagg 
(Muntliga uppgifter Carina Bennerhag sept 2008).

Inlandets boplatsvallar i Norrbotten under 
HK följer inte mönstren i inventeringens material 
för de varit kustanknutna vad gäller storlek och fö-
rekomst etc. utom på två punkter. Den ena är att det 
fi nns en koncentration av anläggningar i intervallet 
mellan 99-80 m ö h. samt att det saknas strandan-
knutna boplatsvallar på nivåer mellan 45-25 m ö h. I 
övrigt är de idag strandanknutna anläggningar gene-
rellt sett mindre än de havsanknutna, med undantag 
för 7 lokaler med sammanlagt ett 20-tal boplatsval-
lar. En av dem är en delvis undersökt senmesolitisk 
lokal i Lule älvdal, RAÄ nr 1292 Jokkmokks sn där 
fyra boplatsvallar påträffats med golvytor på mellan 
40-50 m2 samt en lokal i Pite älvdal. Vilket skiljer den 
från senmesolitiska boplatsvallar från kustområdet 
som överlag är mindre fram till och med början av 
neolitikum. 

Boplatsvallarna i inlandet som undersökts 
längs vattendragen i Torne älvdal har hittills i hu-
vudsak dateringar till mellan och senneolitikum oav-
sett om de ligger över eller under HK. Möjligen har 
inlandets boplatsvallar varit i bruk något längre fram 
i tid än de ute vid kusten i Torne älvdal. Påfallande 

många av dem i inlandet i Torne älvdal har visat sig 
vara fyndtomma med rester av välbevarade förkol-
nade konstruktioner. Något som hittills inte påträf-
fats i kustområdet. 

I boplatsvallarna från inlandet där benmate-
rial framkommit har ben från älg, bäver, ren, fi sk 
och skogsfågel påträffats. I övrigt så domineras fö-
remålen av skrapor tillverkade i kvarts men även 
redskap av skiffer, grönsten och fl inta förekommer. 
Det vanligaste råmaterialet för redskapstillverkning 
i sten är kvarts. 

I Merasjärvi, RAÄ nr 701 Pajala sn, har golv-
ytan i fl er anläggningar haft en likartad organisation 
och dateringar som många senneolitiska boplatsval-
lar i Varanger har, två stenlagda eldstäder i varsin 
kortsida samt en koncentration med skörbränd sten 
mellan härdarna.

I inlandet saknas hittills kända boplatsval-
lar daterade till perioden mellan 1500-500 fvt. Från 
århundradena strax innan vår tideräknings början 
fi nns ett fåtal daterade anläggningar vilket liknar bil-
den som framträder för det kustanknutna materialet 
utifrån anläggningarnas höjd över havet. I några av 
boplatsvallarna har ben av ren påträffats.
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5. Boplatsvallar i Finnmark, 
Finland, nordvästra Ryss-
land och i övriga Sverige

Kapitel 5 syftar till att göra en mindre jämförelse 
med områdena utanför Norrbotten av materiel kul-
tur, främst i form av boplatsvallarnas utseende över 
tid och olika forskares tolkningar av dem. Detta är av 
vikt för att kunna diskutera skillnader, likheter och 
kontakter mellan områdena i ett långtidsperspektiv. 
Det görs också för att kunna se om det fi nns några 
specifi ka drag för lokalerna i Norrbotten respektive 
vad som kan uppfattas likartade företeelser över ett 
större område. 

För nordnorsk del är det i huvudsak 
kustbosättningar med boplatsvallar i Finnmarks fylke 
att diskuteras rörande Norge. I Finland diskuteras 
främst kustbosättningar längs Österbottens kust och 
i Ryssland behandlas i huvudsak bosättningarna runt 
Onegasjön. Litteraturvalet för kapitlet är begränsat 
till i huvudsak sammanfattande verk på grund av 
språkbarriärer och på grund av den stora mängd 
litteratur som fi nns i ämnet. 

En skillnad mellan hur svensk arkeologi be-
handlar boplatsvallar respektive rysk, fi nsk och 
norsk är själva defi nitionen av anläggningen. I den 
norska, fi nska och ryska litteraturen betraktas bo-
platsvallar uteslutande som bostäder och som läm-
ningar efter fasta bostadskonstruktioner. Inom 
svensk arkeologisk litteratur förekommer ibland be-
nämningar av typen hyddor eller hyddbottnar, som 
ger sken av en enklare bostad. De tolkas i vissa sam-
manhang som rena förrådsanläggningar (Karman 
1993, Sturk 2002). Eller som anläggningar brukade 
i andra kontexter än för boende, exempelvis som 
rituella lämningar (Bolin 1998:122; Carlsson 2001). 
I det svenska fornminnesregistret ges anläggningen 
defi nitionen: ”Vall som helt eller delvis omger el-
ler avgränsar en oftast försänkt yta.”Den åtföljande 
kommentaren i FMIS säger: ”Används för olika vall-
formiga anläggningar. De kan ha varit bostadshus, 
förvaringsanläggningar m.m.” I Sverige fi nns såle-
des ingen klar defi nition av vad en boplatsvall är. Se 
även kap 2.1. angående historiesyn på norra Sverige 
och kap 4.1. om förväntningarna från centralt håll i 
samband med kustinventeringarna i Norrbotten på 
1980-talet.

Benmaterial från dödade bytesdjur på bo-
platserna utgör, förutom boplatsvallarnas ut-

seende och förekomst, en betydelsefull faktor vid 
jämförelsen mellan områdena. Vilka djur har varit 
viktiga bytesdjur, vilken jaktform har bedrivits mest 
– passiva eller aktiva? Om tyngdpunkten i fångsten av 
olika djur förskjutits eller växlat över tid är intressant 
för förståelse och tolkning av samhällsutveckling 
och förändring. 

Självklart behöver inte de här sidorna av 
materiell kultur vara de viktigaste i betonandet av 
skillnader och likheter men de är de som bevarats 
till idag. Stor vikt kan ha legat på förgängligt ma-
terial som kläder och arbeten i trä, ben och horn. 
Det förgängliga materialets speglande av kulturella 
strategier som stil och ickeverbal kommunikation är 
dock svårt att diskutera i detta sammanhang, man 
kan bara vara medveten om dess betydelse och att 
den kan ha varit stor. 

5.1. Boplatsvallar i Nord-Norge 
och Finnmark

Fram till 1980-talet förefaller kännedomen om sten-
ålderns olika bostäder ha varit störst i Finnmark 
av de områden som jämförs här. Den arkeologiska 
forskningen kom igång tidigt för att vara ett område 
så långt norrut. Redan i mitten av 1800-talet gjordes 
de första pionjärarbetena. De kom att följas upp av 
fl er under hela 1900-talet (Olsen 1994:11-12 och där 
anförd litteratur). Före- och efter andra världskriget 
gjordes omfattande undersökningar på södra sidan 
av Varangerfjorden, först av Numedal och senare av 
Simonsen (1961). Området har genom åren behand-
lats i åtskilliga artiklar, avhandlingar och även i några 
mer översiktliga verk. 

I Finnmark fi nns spår efter bosättningar i 
form av tältringar redan från 9000 fvt. Boplatsvallar, 
eller hustufter som motsvarigheten kallas i Norge, 
påträffas från ca 7000 fvt. och i huvudsak fram till ca 
1800 fvt. Därefter minskar mängden. Det totala an-
talet boplatsvallar från stenåldern som registrerats är 
oklart men de uppgår till fl era tusen (Olsen 1994:38-
39, 1998:185). Finnmark är troligen det lättaste om-
rådet, av de jämförda, att studera för att få en bra 
översikt över det totala antalet boplatsvallar, deras 
belägenhet och utformningar. De är ofta är lätta att 
se i den många gånger sparsamt beväxta markytan. 
Andra avgränsande faktorer för förekomster är att 
kusten generellt sett är relativt brant och bergig vil-
ket gör att områden där bostäder kan försänkas en 
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bit ner i marken är begränsade. Under transgres-
sionsfasen mellan ca 6400-3900 fvt. försvårar möj-
ligheterna att hitta boplatsvallar då de spolats bort 
av havet. 

Landhöjningen är inte lika kraftfull i Finnmark 
som längs norra Sveriges och Finlands kustområ-
den, vilket gör att strandförskjutningen i samverkan 
med den branta topografi n är begränsad utifrån ett 
norrlandsperspektiv. På exempelvis på Mortensnes i 
Varanger, kan man inom ett litet område följa olika 
bosättningsfaser från tidigmesolitikum ända in i his-
torisk tid.

Kunskapen om inlandets jakt- och fångst-
samhälle i Finnmark har hittills varit mindre än kun-
skapen om kustens, i vart fall fram till ca 2000 fvt. 
De kända neolitiska inlandsbosättningarna i Finn-
mark är få och främst påträffade i Pasviksdalen. De 
mesolitiska påträffats ofta ganska långt in på Finn-
marksvidda och har troligen inte ingår i ett bosätt-
ningsmönster ut mot kusten (Olsen 1994:40, 68).

De arkeologiska undersökningarna som 
gjorts inför olika exploateringar har varit generösa 
med norrländska mått mätt. Omfattande samman-
hängande ytor har undersökts och stora mängder av 
samma typ av lämningar har totalundersökts ett an-
tal gånger. Tid för planering och upplägg av exploa-
teringsundersökningar har kanske inte alltid varit de 
bästa. Förutsättningarna för dem kan ibland påmin-
na om svenska förhållanden (se ex Hesjedal m fl . 
1996:10). Forskningsinriktade undersökningar har 
utförts i området i betydligt större omfattning och 
under längre tid än i norra Sverige, framförallt av 
kustbosättningar från stenåldern. Det empiriska ma-
terialet från kustbosättningarna i Finnmark är större 
än det är för hela Norrlands kustland. Fram till slu-
tet på 1980-talet hade ca 100 boplatsvallar från olika 
tidsperioder totalundersökts (Engelstad 1991:51). 
Johansen (1998) hade i sitt arbete kring yngre sten-
ålder/tidig metalltid i Finnmark (ca 2400-900 fvt.) 
tillgång till undersökningsresultat från 119 helt eller 
delvis undersökta hyddbottnar från perioden varav 
66 av dem hade en totalundersökt golvareal. 76 st 
av de 119 husen var daterade med totalt 122 st 14C 
dateringar (Johansen 1998:24). Lika stort är materia-
let inte från hela tidsperioden som Johansen (1998) 
behandlade. Från perioden direkt efter de så kallade 
Gressbakkenhusen, ca 1800 fvt., är färre lämningar 
undersökta (Olsen 1994:111). 

Finnmark har också ofta bra bevarandeför-
hållanden genom att det nordliga klimatet i områ-

det ger en låg jordtillväxt. Exploateringar och agrar 
verksamheten har också varit begränsad (Olsen 
1994:12, 1998:185). Stenåldersbosättningarna längs 
Troms- och Nordlandskusten är sämre undersökta, 
enligt Olsen (1998:188), än de är i Finnmark genom 
att de, med få undantag, är spridda geografi skt och 
kronologiskt avgränsade. I områdena utanför Finn-
mark är antalet boplatsvallar genomgående lägre. 
I exempelvis Nordland räknas de i några hundra-
tal (Benoisen 2005:1). Till skillnad från Finnmark 
fi nns i områdena söder därom (Troms och Nord-
land) under slutet av neolitikum, från ca 2500 fvt. 
och under tidig metalltid tydliga inslag av jordbruk 
och boskapsskötsel i den lokala ekonomin. Det var 
länge svårt att koppla de agrara spåren till bosätt-
ningar i Lofoten (Johansen 1982), men nu kan man 
knyta dem till bland annat lokaler med boplatsvallar 
(Benoisen 2005:20, 25-27). En genomgång av an-
talet boplatsvallar från stenålder och tidig metalltid 
ger följande siffror: Finnmark 3148, Troms 1367, 
Nordland 316, Nord-Trøndelag 35 och Sør-Trønde-
lag 11. Mängden lämningar avtar ju längre söderut 
man kommer längs kusten.

Bostäder under mesolitikum 
Den vanligaste typen av boplats från den tidiga bo-
sättningsfasen av äldre stenålder (10000-9000 BP) är 
s.k. öppna boplatser utan synliga bostadsstrukturer. 
De är belägna i väderexponerade områden, ofta på 
näs där havet omgivit platsen på fl era sidor. Den 
tidiga bosättningsfasen med lätta bostadskonstruk-
tioner antas ha präglats av en hög grad av mobili-
tet i bosättningen (Olsen 1994:38). Under nästa fas 
(9000-7500/7000 BP) från boreal tid fi nns ett antal 
påträffade bostäder i form av fasta konstruktioner, 
kanske torvhus, med ett svagt försänkt golvyta, 3-4 
m i diameter och en centralt placerad härd (Olsen 
1998:185). I de södra delarna av Nordland har man 
undersökt hus som dateras till boreal tid på öarna 
Vega och Traena, med nedgrävda runda eller ovala 
golvplan. Boendeytan på Vega har varit mellan 12-
15 m2, medan de på Traena varit större och haft en 
yta på 20-25 m2 och en rektangulär form. De senare 
har inte varit nergrävda utan omgivna av kraftiga 
stenfundament (Olsen 1998:188). I Finnmark kon-
centreras bosättningen till kusten men man räknar 
också med ett säsongvis utnyttjande av inlandet. 
De fasta bostadskonstruktionerna kan tyda på en 
ökad bofasthet i samhällena eller fastare strukturer 
i bosättningsmönstret. Benmaterialet domineras av 
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marina djurarter, landlevande arter saknas nästan 
helt. Olsen (1994:42) menar att bosättningen längs 
Finnmarkskusten är mobil under hela den äldre 
stenåldern. Utrymmena som erbjuds i de 8-12 m2

stora bostäderna gör att de troligen inte har inrymt 
fl er hushåll än ett i varje bostad. Boplatsvallarnas 
utseende under atlantisk tid, ca 8000-5000 BP, är 
osäkrare i Finnmark vilket delvis beror på marina 
transgressioner (Olsen 1998:185). Beroende på var 
man är i Finnmark ser höjningen av havsnivån olika 
ut. I de inre av fjordarna där landhöjningen är som 
kraftigast så höll den någorlunda jämna steg med 
havsytan. I de yttre kuststråken i västra Finnmark 
steg havsytan med 12-14 meter över dagens nivåer. 

Processen pågick mellan 6400-3800 fvt., med ett 
maximum ca 4900 fvt. (Olsen 1994:26).

Bostäder under neolitikum 
Från övergången till yngre stenålder (tidig kamke-
ramik sär 11) ca 5000-4500 fvt. är som ovan nämnts 
få boplatsvallar påträffade. Tidigare kopplades bo-
platsvallarna längs Pasvikselven2 till fynden av den ti-
diga kamkeramiken från samma lokal. Idag kan sär 1 
keramiken inte kopplas ihop med boplatsvallar från 
samma tid i Finnmark (Skandfer 2003:310). De hus 
som påträffats är vanligen rektangulära med en för-
sänkt golvyta (också den rektangulär) med en stor-
lek på mellan 12-20 m2. I golvytan fi nns en centralt 

Fig. 5.1. Bild över Gropbakkeengen i Varanger. Den hittills största lokalen i Finnmark med bolplatsvallar/hustufter från neolitikum 
efter Simonsen (1961).

1Den kronologiska indelningen i Finnmark är under debatt (se ex Olsen 1994:52, Hejsedal 1996:202, Skandfer 
2003:202 m fl ) men man är dock tämligen överens om att gränsen för yngre stenåldern markeras i den materiella 
kulturen genom uppkomsten av kamkeramik, ny stenteknologi (fl athuggna spetsar), slipade stenredskap mm.
2De s.k. tufter med kamkeramik av sär 1 typ som påträffats längs Passvikselven är yngre än själva keramiken och hör 
inte ihop med bruket av den (Skandfer 2003:232 238, 310). Hus under den tidiga fasen av kamkeramik (Sär 1) är 
ovanliga i hela området där Sär 1 förekommer (se kap 5.2 och 5.3). Däremot förekommer bifacialt slagna spetsar som 
kopplas till kamkeramiken i en del hustufter (se ex Skandfer 2003:278). 
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placerad härd. Bostadstypen är till en början ovanlig 
men blir så småningom under 4:e årtusendet fvt. 
dominerande. Under den första delen av neolitikum 
(4500-3700 fvt.) menar Olsen (1994:66) att bosätt-
ningsmönstret går mellan kust och inland. Somma-
ren tillbringas vid kusten där man i huvudsak lever 
av marina resurser som fi sk, säl och sjöfågel. Olsen 
(1994) kopplade ihop boplatsvallarna längs Pasvik-
selven med den här tiden, medan Skandfer (2003: 
232 238 och 310) visat på att boplatsvallarna tillhör 
en yngre bosättning. Enligt Olsen (1994) är bosätt-
ningen vid den här tiden i hög grad präglad av mo-
bilitet mellan olika resursområden.

Under den andra delen av neolitikum (3700-
3000 fvt.) påträffas stora boplatser med upp till 90 
bostäder som ofta ligger i rader på gamla strandter-
rasser (Olsen 1998:185). Olsen (1998:185) menar att 
det rört sig om specialiserade lokaler som använts 
främst under vinter och vår, där upp till 20 hushåll 
kan ha varit samlade samtidigt i samband med jakt på 
havsdäggdjur och fi ske (Olsen 1994:69, 1998:185). 
Materialet från den största boplatsen, Gropbakke-
engen (Fig. 5.1), anses representera en specialiserad 
lokal med många fynd av knivar, pil- och spjutspet-
sar. Det osteologiska materialet från Gropbakkeen-
gen är litet och består i huvudsak av fi sk, grönlands-
säl och val. Bosättningarna anses fortsättningsvis 

fl yttas mellan olika resursområden (Olsen 1994:69 
och 71).

Under den tredje perioden (3000-1800 fvt.) 
av yngre stenålder sker förändringar i bosättnings-
mönstret över hela Finnmark (Olsen 1994:71). En 
gradvis övergång påbörjas vid kusten under tredje 
årtusendet mot större och mer nergrävda bostäder 
av mer solid konstruktion med två eldstäder i golvy-
tan (Olsen 1998:186). Under den här perioden anser 
man att en sedentär bebyggelse uppstår längs kusten 
(Engelstad 1984, Renouf  1988, Olsen 1994:71).

Boplatsvallar från tidig metalltid 
Utvecklingen mot större hus kulminerar runt 2000 
fvt. med bostäder av så kallad Gressbakkentyp (se fi g. 
5.2). Golvytan i dessa är rektangulär och storleken på 
dem varierar mellan 30–50 m2. Gressbakkenhusen är 
de bostäder som har efterlämnat de tydligaste spåren 
efter sig i hela Finnmark. De omgivande vallarna är 
mycket kraftiga och den invändiga försänkningen 
kan vara mer än en meter djup. Vallen framför 
husen utgörs ofta av kompakta avfallshögar. De har 
två centralt placerade härdar i golvytans längdaxel 
och i vallarna syns tre till fyra tydliga ingångar. 
Ingångarna leder i fl era fall först ut i små runda 
annex innan man kommer ut i det fria (Schanche 
1994:73-77, Johansen 1998:73). Husen ger ett 

Fig. 5.2. Karta över boplatsvallarna vid Gressbakkeengen efter Simonsen (1961).
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mycket organiserat intryck både på in och utsidan. 
Bostäderna ligger organiserade i rader som varierar 
från två upp till 30 st (se fi g. 5.2.). Boplatserna verkar 
ligga inom avgränsade territorier som omfattar 10-
20 boplatser, med en boplats som är större än alla 
andra (Olsen 1994:72, 1998:186).

Schanche har tolkat lokalerna som resterna 
efter ett sedentärt fångstsamhälle med en betydande 
rituell och social komplexitet. Samhällsorganisatio-
nen varade från ca 2150 fvt. till ca 1850 fvt., innan 
de kollapsade (Schanche 1994). Benmaterialet från 
avfallshögarna vid bostäderna antyder att man ut-
gått från boplatserna för all slags jakt och insam-
lande, fi ske, jakt på marina däggdjur, fågel och ren. 
Exempelvis har i fl era fall sammanhängande anato-
miska uppsättningar av renben påträffats på boplat-
ser. Vilket tolkas som att vildrensjakten har utgått 
direkt från boplatsen, därefter släpas hela bytet till-
baka till boplatsen för slakt. Således har inte i någon 
högre grad tillfälliga eller specialiserade jakt- och 
fångststationer varit i bruk, utan en lokal har varit 
utgångspunkt för att tillfredställa de fl esta av beho-
ven (Olsen 1994:74).

Liknande förändringar som i Varangerområ-
det syns i olika grad i resten av Finnmark om än lite 
senare. De kraftiga vallarna, den djupa nergrävning-
en av golvytan och de stora avfallshögarna saknas 
dock (Olsen 1994:75). Enligt Johansen (1998:74-75) 
är det enbart i Varanger som denna enhetlighet i 
bostadsutformning existerar som Schanche (1994) 
beskrivit. I områdena väster om Varanger i Finn-
mark har samtida bostäder generellt sett en mindre 
golvyta, en mindre grad av nergrävning och avfalls-
högar saknas ofta i vallarna. Sällan påträffas ingång-
ar i vallarna och när de gör det så är det aldrig fl er 
än en ingång. Eldstadens utformning är också mer 
varierad. Även om bostäderna kan ha två eldstäder 
(som i Varanger) så syns inte tendensen till en likar-
tad inre organisering i två symetriska bostadshalvor 
(Johansen 1998:75).

En övergång mot lättare konstruktioner är ob-
serverbar efter perioden med Gressbakkenhus. Ef-
ter 1800 fvt., under början av tidig metalltid (1800-0 
fvt.), fi nns fortfarande några större hus med dubbla 
eldstäder vid kusten. De sista husen är dock min-
dre och den symetriska placeringen av eldstäderna 
försvinner. Mängden hus minskar kraftigt vilket tol-
kats som att en ökad mobilitet sker ute vid kusten. 
Samtidigt ökar antalet kända boplatser i inlandet. I 
Varanger verkar upplösningen ha skett tidigare än i 

övriga Finnmark. Där avlöser s. k. Mortensnäshusen 
de tidigare Gressbakkenhusen. Dessa är kvadratiska, 
djupt nedgrävda i marken, härden är placerad i de 
centrala delarna och bostäderna saknar synliga in-
gångar. Endast ett par Mortensnäshus är undersökta 
under senare tid och de har gett dateringar till mel-
lan 1700-1200 fvt. Från perioden fi nns ett par stora 
boplatser med 49 respektive 58 hustufter på varje, 
men mängden kända boplatsvallar minskar jämfört 
med tidigare period. Det osteologiska materialet 
från lokalerna är sparsamt men har en hög andel 
havslevande däggdjur, en hel del ren men mindre 
av fågel och fi sk. Det tolkas som att bosättningen är 
av mer säsongartad karaktär och inte längre seden-
tär. Ute på öarna påträffas en del öppna lokaler utan 
spår efter bostäder (Olsen 1994:111-114). Den öka-
de mobiliteten verkar ha medfört en minskning av 
befolkningen ute vid kusten, medan befolkningen i 
inlandet kan ha ökat (Olsen 1994:131).

Under den s.k. Kjelmøyfasen 900-1 fvt. sak-
nas hittills nedgrävda hus i Finnmark, vilket kan tol-
kas som att mobiliteten tilltar ytterliggare vid kusten 
(Olsen 1994:115-116). Under tidig metalltid ökar 
antalet boplatser i inlandet kraftigt men även där är 
det svårt att identifi era bostadstrukturer annat än det 
som kan vara spår efter tältringar (Olsen 1994:122, 
Olsen 1998:, 187). Under den så kallade Kjelmøyfa-
sen försvinner uppdelningen mellan kust och inland 
i den materiella kulturen kontakterna österut förefal-
ler att öka. De socioekonomiska utväxlingssystemen 
kan ha varit etablerade sedan tidigare mot Seima-
Turbino kulturens område vilket gör att metallföre-
mål spreds snabbt till Finnmark. På hällristningarna 
i Alta som dateras till den här perioden syns båtar 
av sydskandinavisk typ, män med svärd och sköld 
vilket kan betyda en sydskandinavisk expansion mot 
norr under den här tiden (Olsen 1994:125-127).

5.1.1. Sammanfattning

Husen längs Finnmarkskusten verkar, som Olsen 
(1998) påpekat, följa ett cykliskt mönster där både 
den äldsta och yngsta bosättningsformen utgörs 
av lätta konstruktioner med runt golvplan. Under 
senmesolitikum och början av neolitikum fi nns få 
kända lokaler med boplatsvallar. Mellanperioden, ca 
3700-1800 fvt. innehåller nergrävda hus som suc-
cessivt får en allt solidare konstruktion, större (rek-
tangulär) golvyta och djupare nergrävning i marken 
fram till ca 2000 fvt. Enligt Olsen (1998:187) korre-
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sponderar denna ändring mot förändringar i bosätt-
ningsmönstret där mobilitet gradvis ersätts av ökad 
bofasthet under slutet av yngre stenåldern. I början 
av tidig metalltid ca 1800 fvt. förändras samhällena 
i Finnmark vilket bland annat ökar de säsongsvisa 
fl yttningarna igen och lättare bostadskonstruktioner 
kommer till användning. Mängden kända boplats-
vallar minskar (Olsen 1994:111). Schanche (1994) 
och Olsen (1998) menar att förändringar i bosätt-
ningsmönster är otillräckligt som förklaring till var-
för husformen ändras. De menar att grunden till det 
bör sökas i samspelet mellan husform och sociala, 
kosmologiska och ekonomiska variabler (Schanche 
1994, Olsen 1998:188). 

Den första delen av neolitikum (4500-3700 
fvt.) i Finnmark är komplicerad på grund av trans-
gressionerna, d v s övergången mellan mesolitikum/
neolitikum. Skandfer (2003:310) menar att nergräv-
da hus uppkommer i Fennoskandia först efter Sär 1 
keramikens uppkomst, vilket får anses som tveksamt 
för områden utanför Finnmark. Färre anläggningar 
med nergrävd golvyta anläggs i Finnmark under en 
period. Denna period sammanfaller med en östlig 
påverkan på området i form av introducerandet 
av (tidig) kamkeramik och bifacialt slagna spetsar 
(Skandfer 2003). Anpassningen till vad som sker un-
der den här perioden är ännu inte särskilt väl belyst 
i Finnmark. Troligen beroende på att man ansett att 
transgressionen legat bakom (vilken den till viss del 
säkert också gör) avsaknaden av boplatser. 

I samtliga områden antas spridandet av den 
tidiga Sär 1-keramiken och den nya stenteknologin 
följa med en utifrån kommande befolkning som 
kommer in till de redan befolkade områdena i norr. 
Den nya befolkningen antas ha integrerats tämligen 
snabbt med den ursprungliga genom att stentekno-
login och kamkeramiken ganska snart försvinner 
från stora delar av de nordliga områdena inklusive 
hela Finnmark (Olsen 1994, Skandfer 2003). I slutet 
av yngre stenåldern och i början av tidig metalltid 
ökar mobiliteten igen samtidigt som befolkningen 
kan ha minskat ute vid kusten och ökat i inlandet 
(Olsen 1994:111 och 131).

5.2. Boplatsvallar i Finland

I början av 1900-talet uppmärksammades anlägg-
ningar i Finland som tolkades som rester efter ner-
grävda bostäder (Pesonen 2002:9). Trots en tidig 

medvetenhet och kunskap om deras existens så på-
börjades inte några större satsningar för att lära sig 
mer om dem förrän på 1970-talet (Nunez & Uino 
1998:133). En viktig period för mer omfattande 
studier av boplatsvallar var 1990-talet, då man lät 
genomföra stora forskningsundersökningar av bo-
platsvallar inom ramen för arbetsmarknadspolitiska 
åtgärder (Purhonen 2002:7).

Boplatsvallar påträffas i huvudsak mellan 
5100-2000 fvt. med undantag för några äldre me-
solitiska dateringar och några yngre lämningar från 
tidig metalltid (Pesonen 2002:9 jmf  även med tabell 
6 s. 31). Fram till 1998 hade det registrerats mer än 
2000 boplatsvallar, i norra Finland (Nunez & Uino 
1998:136). Efter det har det inte varit möjligt att ge 
ett exakt antal för hur många anläggningar av den 
här typen som påträffats eftersom man inte hunnit 
räkna alla på redan kända lokaler. Under slutet av år 
2000 var 3500 boplatsvallar registrerade på ca 650 
lokaler från stenåldern och tidig metalltid (Pesonen 
2002:14). Vilket ger ett snitt på 5,4 boplatsvall per 
registrerad lokal över hela tidsperioden.

Skillnader i den regionala spridningen föSkillnader i den regionala spridningen föSkillnader i den regionala spridningen f r an-
läggningen är stor (se fi g. 5.3.). Hittills har 2/3 av 
alla nergrävda hus i Finland pävda hus i Finland pä åträffats i Lappland 
och norra Österbotten (Pesonen 2002:23). I fl era 
områden återfi nns anläggningarna mycket koncen-
trerat. Av Lapplands alla kända hyddbottnar ligger 
nio tiondelar i Tervola, i ett område där Kemijoki älv 
en gång rann ut i Bottenviken (Pesonen 2002:15). 
Andra områden där antalet hyddbottnar är stort är 
i Kymenlaakso, södra Karelen och i norra Karelen 
(Pesonen 2002:24). I södra Finland fi nns mycket få dra Finland fi nns mycket få dra Finland fi nns mycket f
påträffade nergrävda hus. Orsakerna till de regionala ävda hus. Orsakerna till de regionala ä
skillnaderna i föskillnaderna i föskillnaderna i f rekomst anses vara fl era, exempel-
vis att jordbruket fövis att jordbruket fövis att jordbruket f rstört anläggningar i högre ut-
sträckning i södra Finland. Jorden i söder är mer ler-
bemängd än i norr och i sjödistrikten vilket gjort den 
olämplig fömplig fömplig f r nergrävda konstruktioner. Den arkeo-ävda konstruktioner. Den arkeo-ä
logiska verksamheten har varit verksam längre i de 
norra områdena än i de övriga delarna av Finland. 
Skillnader i ekonomin mellan olika delar under föSkillnader i ekonomin mellan olika delar under föSkillnader i ekonomin mellan olika delar under f r-
historien kan också vara en orsak till avsaknaden av 
boplatsvallar. Traditionen med nergrävda hus anses ävda hus anses ä
ta fart i Finland samtidigt med bruket av den typiska 
kamkeramiken. Kamkeramiken är inte särskilt starkt 
representerad i södra Finland och det är inte heller 
de efterföde efterföde efterf ljande keramiska faserna med Kierikki- 
och Pöljekeramik (Pesonen 2002:23-24). 
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Boplatsvallar under mesolitikum 
Från den norra delen av inlandet i Enontekiö 
fi nns boplatsdateringar från ca 7730 fvt. 
(Kotivuori:1998:153). Det fi nns mindre 
information angående boplatsvallarna 
från mesolitikum, men rester efter ett 
fl ertal koniska stolpbaserade tält- eller 
hyddkonstruktioner har påträffats på fl era 
platser (Nunez & Uino 1998:134-135). I 
början av 2000-talet fanns endast ett fåtal 
boplatsvallar undersökta med mesolitiska 
dateringar (Lavento 2001:137 se tabell 5.1.). 
Av boplatsvallarna i Kemi älvdal ligger de 
högst belägna på ca 93 m ö h. vilket i tid 
motsvarar dateringar till senmesolitikum 
om de varit kustbundna vid anläggandet. 
Enligt Pesonen (2002:31) fi nns hittills fyra 
boplatsvallar undersökta i Finland som 
givit dateringar till mesolitikum (8500-5100 
fvt.). 

Regionala skillnader i ekonomin har 
uppmärksammats. I vissa områden syns en 
bredare jakt på olika villebråd medan andra 
områden uppvisar en tidig form av specia-
lisering. I Askolaområdet verkar ekonomin 
ha varit baserad på jakt av älg, bäver, fi sk, 
och skogsren. I de nordliga områdena runt 
Enontekiö låg tonvikten istället på jakt av 
vildren (Räihälä 1999:205). I Österbotten 
är älgben det vanligaste benmaterialet på 
boplatser från tidigmesolitikum medan en 
mindre mängd benmaterial kommer från 
säl och än mindre från bäver, fågel och fi sk. 
I södra Finland i området runt Finska viken 
domineras benmaterialet under tidigme-
solitikum av sälben. Benmaterial från mesolitikum 
är litet. Från mellanmesolitikum ökar andelen säl-
ben, fi sk- och sjöfågelben på boplatserna runt Bot-
tenviken men fortfarande är andelen älgben störst 
(Holmblad 2005:32-33). Själva samhällsorganisatio-
nen under mesolitikum betraktas oftast som egalitär 
(Holmblad 2005:34).

Boplatsvallar under neolitikum
Från senmesolitikum/tidigneolitikum (5100-
4000 fvt. tidig kamkeramik sär1) saknas kända 
boplatsvallar i Finland (Pesonen 2002:31 se tabell 
5.1. ovan). Den stora majoriteten av boplatsvallar 
knyts till neolitikum och till tiden för typisk 
kamkeramik, sen kamkeramik eller asbestkeramik 

av Kierikki- och Pöljätyp (Lavento 2001:137). 
Någon gång under neolitikum (4000-3600 fvt. 
under typisk kamkeramik) börjar man att uppföra 
boplatsvallar med rektangulär form. Under den 
tidiga fasen kan det inte med säkerhet sägas om 
det rör sig om timrade konstruktioner. Från senare 
delar av neolitikum däremot ca 3600-1900 fvt. (sen 
kamkeramik, pöljä- kiukais- och snörkeramik), 
påträffas hus med regelrätta timmerkonstruktioner 
(Pesonen 2002:31). Under den typiska kamkeramiken 
(ca 4000-3600 fvt.) blir material och gravskick mer 
enhetligt över Finland, Baltikum, Östkarelen och 
områdena längre österut (Holmblad 2005:48). 
Runt 3600 fvt. syns sociokulturella förändringar 
inom det tidigare relativt enhetliga kamkeramiska 

Fig. 5.3. Spridningsbild över kända lokaler med boplatsvallar efter Pesonen 
(2002:14).
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området. Kultursfären sönderfaller i mindre enheter 
med regionala särdrag synliga i keramikstil och i 
spridningen av exotiska föremål. Stenteknologi, 
gravskick, ekonomi och bosättningsmönster är dock 
fortfarande likartat (Holmblad 2005:55). Från de 
norra delarna Österbotten syns en tradition med 
kierikkekeramik (en asbestmagrad keramik) medan 
området söder därom innefattas av en tradition med 
sen kamkeramik. Det södra komplexet förefaller mer 
isolerat med färre synliga kontakter utåt i materialet 
än det nordliga (Holmblad 2005:55). 

Från och med ca 3200 fvt. ersätts den sena 
kamkeramiska traditionen i större delen av Öst-
erbotten av stridsyxetraditionen (SYK) utom i de 
norra delarna där den asbestmagrade keramiken har 
en starkare tradition (Holmblad 2005:60). Det är 
oklart om jordbruket introduceras vid den här tid-
punkten, det fi nns hittills få spår efter odling och 
boskapsskötsel. Stridsyxeboplatserna är vanligen an-
norlunda lokaliserade i landskapet. De är inte direkt 
strandbundna utan påträffas, åtminstone i Österbot-
ten, någon kilometer från kusten och de sammanfal-
ler regelbundet med äldre boplatser från tidigneoli-
tikum. De kan även förekomma längs åar och sjöar 
i inlandet. Inom områden med stridsyxeboplatser 
överges tidigare traditioner med leridoler, djursym-
boler, rödockraanvändning och ersätts med strids-
yxan som symbol. Kanske var stridsyxan en symbol 
för en åsk- och stridsgud (Holmblad 2005:60). 

Gravarna inom stridsyxekulturen avviker 

från de kamkeramiska genom att de inte förekom-
mer på boplatser och är standardiserade i sitt inne-
håll till en eller två stridsyxor och ett keramikkärl. 
Boplatser med material från stridsyxekulturen sak-
nar hittills boplatsvallar från samma tid (Holmblad 
2005:61-69). De nordliga jakt- och fångstgrupperna 
(den s. k. pöljegruppen) och den söder om SYK i 
Österbotten i form av (den s k pyheensiltagruppen), 
menar Holmblad (2005:73) kan ha kommit i ideolo-
giska- och praktiska motsättningar till SYK till följd 
av olika värdegrunder och konkurrens om resurser. 
I det norra området där SYK och pöljetraditionen 
möts sker en monumentalisering i form av byggan-
de av de s.k. jättekyrkorna inom det nordliga områ-
det, enligt Holmblad (2005:79). Holmblad (2005:79) 
ser det här som resultatet av mötet mellan två skilda 
traditioner. Österbotten förefaller vara det område i 
Finland där SYK och Pöljetraditionen möttes tätast, 
åtminstone påträffas här en del boplatser med blan-
dade material (Holmblad 2005:77-78).

Boplatsvallarna i norra Finlands kustland syns 
innan undersökning oftast som runda, ovala eller 
fyrsidiga försänkningar i marken med en längdaxel 
på mellan 5-25 m. Vid Yli-I älven förekommer de 
under 3:e årtusendet fvt. sammankopplade i rader 
om fyra- till fem hus som tillsammans formar struk-
turer som är över 50 meter långa (Nunez & Uino 
1998:140, Nunez & Okkonen 2005:29). Från Ter-
vola i Kemiälvens dåvarande mynningsområde har 
920 st boplatsvallar påträffats på mellan 65-40 m ö 

Tidsperiod Datering fvt Undersökta bplv Antal lokaler
Mesolitikum 8500-5100 4 1

Tidigneolitikum (tid 
kamkeramik, tidig as-
bestkeramik

5100-4000 0 0

Tidigneolitikum (typisk 
kamkeramik)

4000-3600 36 18

Senneolitikum (sen 
kamkeramik, Kierikki, 
Pöljä, Kiukainen, Snör-
keramik

3600-1900 69 27

Tidig metalltid (Sär2, 
Morbykeramik

1900-0 8 8

Totalt 117 54

Tabell 5.1. Tabell över hur de undersökta boplatsvallarna fördelar sig kronologiskt efter Pesonen (2002:31). Inga boplatsvallar är hittills 
påträffade under den första fasen med keramik (5100-4000) fvt.
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h. Området kom att utnyttjas från ca 3500 fvt. till 
2000 fvt. (Kotivuori 1998:153). Inom området fi nns 
en lokal från Törmevaara med ett sammanhängande 
komplex av 8-10 boplatser med totalt 315 boplats-
vallar samt ca 200 mindre boplatsgropar. Området 
är det hittills största kända boplatskomplexet i norra 
Europa från förhistorisk tid. Totalt är 16 bostäder 
helt eller delvis undersökta på lokalen. Resultat från 
undersökningarna visar att i de centrala delarna av 
anläggningarna fi nns oftast en härd i form av en 
koncentration av skörbränd sten, brända ben och 
bränd jord. Runt golvytan syns en vall som ofta har 
synliga ingångar på den långsida som vetter mot ha-
vet, ibland kan ingångar även påträffas i vallens kort-
sida (Pesonen 2002:15). Andra konstruktionsdetal-
jer är rester efter trävirke och näver i de omgivande 
vallarna samt luftkanaler fram till härdarna. Dubbla 
härdar i golvytan förekommer också. På några plat-
ser där den här typen av anläggningar undersökts 
har stolphål påträffats i bostadens mittaxel (Pesonen 
2002:16-17). 

Pesonen (2002:26) menar att bosättningarna 
vid kusten främst varit använda vintertid och inte 
året runt på grund av att den materiella kulturen är 
så likartad både i kustområdet och i områdena inn-
anför. En annan orsak är att boplatsvallar saknas i 
inlandsområdena närmast kusten. Ekonomin ute 
vid kusten antas ha varit baserad på säljakt och fi ske. 
Sommartid har en lättare bostadstyp använts då man 
rört sig uppströms längs älvarna. I sjödistrikten har 
en mer sedentär modell föreslagits där ekonomin 
baserats på i huvudsak jakt, fi ske och insamling av 
växter (Pesonen 2002:26-27). I början av neolitikum 
kan ett för stort uttag ur älgstammen ha lett till att 
tyngdpunkten i kustekonomierna inriktades mot 
säljakt och i inlandet försköts den mot fi ske (Räi-
hälä 1999:208). Andelen sälben fördubblas på kust-
boplatserna under tidigneolitikum medan älgbenen 
närmast försvinner. Andelen fi skben på boplatserna 
ökar till 25% av den totala benmängden på den fi n-
ska västkusten (Holmblad 2005:36).

I de inre delarna av Finland, vid de stora sjö-
systemen, förekommer inte så stora grupper med 
hus som ute vid kusten under neolitikum. Husen är 
också generellt sett mindre, sällan över 10 m i längd, 
medan de kustbundna kan vara upp mot 15-20 m 
långa. Inlandets hus saknar oftast också stenlagda 
härdar i golvytorna. I inlandet verkar man, till skill-
nad från kusten, inte ha använt sig av skörbränd sten 
i någon högre utsträckning. Något som Pesonen 

(2002:28-29) tolkat som att skillnader funnits i både 
hur uppvärmningen av husen skett och i tillagandet 
av maten mellan kust- och inlandsområdena. I de 
nordliga delarna av inlandet påträffas renben i bo-
platsvallarna som använts vintertid, vilket Pesonen 
(2002:27) ser som en likhet eller parallell till skärv-
stensvallarnas innehåll av älgben i Mellannorrlands 
inland (se Lundberg 1997).

I inlandet uppträder nergrävda bostäder pa-
rallellt med öppna boplatser. I fl era fall verkar bo-
platsvallarna utgöra en slags slutfas i användandet av 
en boplats. Enligt Karjalainen (1999:185) kan man 
göra tolkningen att boplatsvallar i inlandet uppkom-
mer som ett resultat av en allt mer sedentär livsfö-
ring. 

Boplatser med nergrävda hus i inlandet har 
oftast keramik från fl era tidsperioder. Keramik på 
boplatser betraktas av många forskare i Finland 
som ett tecken på stabilitet i bosättningen på 
grund av att Keramiken, enligt dem, inte är så 
lätt att transportera. Den anses också ta stora 
resurser i anspråk för att producera, kanske större 
än att bygga hus (Karjalainen 1999:185, Nunez & 
Okkonen 1999:106 och 2005:28-29). Benmaterialet 
från inlandsboplatserna under neolitikum är likartat 
genom hela perioden och förändras inte förrän 
under tidig metalltid. Benmaterialet pekar däremot 
på att en viss specialisering inom olika delar av 
sjösystemen kan ha förekommit. Fisket verkar ha 
varit den viktigaste resursen i Saimaa och bland 
fi skbenen dominerar de som kommer från gädda 
(Karjalainen 1999:186 och 189). 

Under det fjärde årtusendet fvt. sker stora 
kulturella förändringar längs Österbottens kustland 
som avspeglas i form av lämningar av tusentals ner-
grävda hus längs älvmynningarna i byliknande struk-
turer. Gravrösen anläggs liksom de s.k. jättekyrkor-
na och stora skärvstenshögar påträffas på en del 
boplatser, en lokal keramikstil utvecklas i form av 
s.k. Kierikki-keramik (Nunez & Okkonen 1999:109, 
2005:29-36). Under mellanneolitikum ökar varia-
tionen i boplatsvallarnas morfologiska utformning 
i Österbottens kustland. Mindre rektangulära kon-
struktioner förekommer liksom större anläggningar 
med en längdaxel på över 20 meter, även en rad-
husliknande form med fl era sammanhängande rek-
tangulära anläggningar förenade med en gemensam 
mittgång förekommer (Holmblad 2005:76). Vid to-
talundersökningar av fl era boplatsvallar på en och 
samma lokal kan stora skillnader i de materiella upp-
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sättningarna påträffas mellan olika bostäder/hushåll 
(Holmblad 2005:76-77).

Lika snabbt som dessa boplatser förefaller att 
uppstå lika snabbt försvinner de från området i bör-
jan av andra årtusendet fvt. Kvar blir mindre kon-
centrationer av boplatsvallar, sällan fl er än fem på 
samma plats (Nunez & Okkonen 1999:109). Antalet 
har i en senare artikel angetts till sällan fl er än två 
boplatsvallar på en och samma lokal (Nunez & Ok-
konen 2005:36). Gravrösen ute vid kusten blir van-
ligare och stora mängder kokgropar anläggs, men av 
någon anledning fi nns inte längre samma intryck av 
välstånd och blomstring som under 4:e och 3:e år-
tusendet fvt. (Nunez & Okkonen 1999:106 och 109, 
2005:36-37).

Nunez och Okkonen (1999:114, 2005:37) 
menar att den observerade blomstring i det arkeo-
logiska materialet mellan 4000-2000 fvt., i form av 
exotiska föremål, huskoncentrationer, gravrösen 
och megastrukturer, kan ha haft en koppling till 
de gynnsamma miljöer som skapades genom land-
höjningen i området vid den här tidpunkten. En 
stor och fl ack landmassa steg upp ur havet mellan 
3700-2700 fvt. Den skapade en stor kustslätt under 
några århundraden innan landskapet återgick till det 
normala. De stora våtmarkerna utgjorde ett rikt re-
sursområde för bosättningarna främst i form av en 
ökad mängd sjöfågel. Resurstillskottet i naturen kan 
ha använts vid handel med olika varor eller mellan 
olika områden (Nunez & Okkonen 2005:37): 

“Moreover, a certain degree of  stability in settlement 
patterns and social complexity are almost necessary 
to generate the cairns and, particularly, the mega 
structures in the region” (Nunez & Okkonen 
2005:37).

De så kallade ”jättekyrkorna” i Österbotten, 
ett 40-tal stora ovala/rektangulär stenlagda konstruk-
tioner som i huvudsak uppfattas som samtida, anses 
ha kunnat vara (rituella) mötesplatser. Jättekyrkorna 
fi nns spridda längs 400 km av kuststräckan från nor-
ra delarna av Österbotten upp till Kemi älv och skul-
le kunna representerar viktiga centra för besläktade 

men oberoende samhällen som tävlar om resurser, 
infl ytande och status med varandra (Nunez & Ok-
konen 2005:37).3 Det här skulle kunna vara orsaken 
till anläggningarnas skillnad i storlek, förekomsten 
av dubbla vallar i några samt förekomst av mer än 
en jättekyrka på samma plats (Nunez & Okkonen 
2005:37). När våtmarkerna torkade upp på grund av 
landhöjningen så försvann överfl ödet av vilt i form 
av sjöfågel, fi sk och säl från området enligt den här 
hypotesen, vilket skedde ca 2000 fvt. Det här sam-
manföll med och kan ha varit den direkta orsaken 
till slutet för de stora kustboplatserna, enligt Nunez 
och Okkonen (1999:114, 2005:31-36).

“After some centuries, however, the surplus that fed 
social complexity and its structural manifestations 
began to dwindle, returning eventually to the levels 
preceding 4000 cal. BC” (Nunez & Okkonen 
2005:37).

Efter 2000 fvt. blir samhället mindre kom-
plext, handeln föll tillbaka och livet i ”byar” var 
inte längre möjligt, enligt Nunez och Okkonen 
(1999:114, 2005:36-37). Holmblad (2005:95) anser 
att förändrade kontakter mot agrara samhällen i 
centrala Ryssland kan ha bidragit till förändringen. 
Under senneolitikum syns relativt starka inslag av 
odling i områdena strax innanför Österbottens kust-
område, något som senast påbörjas där kring 2300 
fvt. (Holmblad 2005:82)

Boplatsvallar under tidig metalltid
Början av tidig metalltid, ca 1800 fvt. markerar en 
övergångsfas från stora hyddkoncentrationer till en-
staka bostäder i norra Finland. På lägre nivåer över 
havet i ex Kemi älvdal fi nns endast mindre grup-
per med husgrunder från slutet av neolitikum och 
tidig metalltid (Kotivuori:1998:153). Från Oulojoki 
älvdal, i norra Finland, fi nns enstaka, ganska stora 
hyddbottnar (18x3,5 m), delvis undersökta på så låga 
nivåer som 39 m över havet vilket motsvarar nivåer 
som inte kan vara äldre än ca 2000 fvt. På lägre ni-
våer fi nns ännu inga boplatsvallar påträffade i om-
rådet (Alakärppä och Ojanlatva 2002:110,111 och 

3 De så kallade jättekyrkorna dateras av en del fi nska forskare till slutet av stenåldern och deras funktion tolkas olika 
(vilket Nunez & Okkonen 2005 också omnämner), de anses ha kunnat använts som hus, fortifi kationer, inhägnader, 
rituella centra boskapsfållor, lagringsstationer, jaktläger med mera (Pesonen 2002:11). Pesonen (2002:11) anser att 
jättekyrkorna troligen har varit tillfälliga jaktläger. 
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121). Från det lilla benmaterialet (125,27gr), som 
framkom vid undersökningarna av en lågt liggande 
boplatsvall utanför Oulojoki älvdal, identifi erades 
säl, räv, ren och fi sk. Sälbenen dominerade bland de 
identifi erade djurbenen (Alakärppä och Ojanlatva 
2002:118). 

Holmblad (2005:98) har lyft fram klimatför-
ändringarnas konsekvenser för den biologiska pro-
duktionen under andra årtusendet fvt. Vid den här 
tidpunkten har en successiv klimatförändring skett 
från mellanneolitikum från ett varmt och torrt kli-
mat till ett något svalare och fuktigare, dock fort-
farande varmare än dagens. Granen har brett ut 
sig över större delarna av Finland vilket innebar en 
tillbakagång i skogarnas artrikedom. Runt 1000 fvt. 
övergår littorinahavets förhållandevis salta vatten till 
dagens bräckta. Isförhållandena vintertid började 
likna dagens, storsillen och torskbestånden antas ha 
försvunnit från Bottenviken (Holmblad 2005:98). 

Från ca 1500 fvt. minskar antalet kända bo-
platsvallar i hela nuvarande Finland (Nunez & Uino 
1998:143, Lavento 2001:137). Varianter av dem kom 
dock att fortsätta att användas av jakt och fångstfolk 
längre fram i tiden (Nunez & Uino 1998:143). Från 
tidig metalltid fi nns olika typer av bostäder kända 
som inkluderar stora stenblock och bosättningar i 
s.k. klapperstensfält kan ha förekommit (Pesonen 
2002:11). Bronsålderns sydliga gravskick når utmed 
Bottenvikens kust upp till Pyhäjoki, norr därom 
fi nns endast några få lokaler med typiska rösemil-
jöer (Okkonen 2003:141, Holmblad 2005:109). Från 
Österbotten fi nns ett mindre antal bostäder med 
försänkta golvytor som daterats till slutet av tidig 
metalltid (ca 300 fvt.). De har i vissa fall varit omgiv-
na av en stenvall, liknande lämningar har påträffats 
i Lappland och då varit belägna i klapperstensfält 
(Nunez & Uino 1998:144, Pesonen 2002:11, Holm-
blad 2005:102).

Bosättningarna mellan senneolitikum och ti-
dig metalltid genomgår en stor förändring sett i antal 
lokaler och storlekar på lokalerna. Den första marke-
rande förändringen är att stora boplatser med många 
boplatsvallar försvinner och istället påträffas små 
boplatser med få fynd (Lavento 2001:37). Lavento 
(2001:137-139) menar att bosättningarna under tidig 

metalltid är betydligt mindre (med ett undantag för 
området i Kainuu4) än de föregående neolitiska och 4) än de föregående neolitiska och 4

de är annorlunda lokaliserade. Boplatserna förläggs 
gärna till små öar och är baserade på ett säsongvis 
utnyttjande av vissa platser. Han tolkar detta som 
att befolkningen antingen är betydligt mindre eller 
att bosättningsperioderna är mycket kortare på varje 
lokal än tidigare. Bosättningsområdenas rumsliga 
förändring kan till viss del förklaras med strandför-
skjutning men också med att man gör försök med 
odling i norra och östra Finland. Ändringen i bo-
sättningsmönstret är ändå inte särskilt stor. Basen i 
försörjningen var fortfarande en fi ske- och fångste-
konomi precis som tidigare (Lavento 2001:138-139). 
Bosättningarna från den här tiden påträffas både på 
platser där neolitisk bosättning tidigare förekommit 
och i nya områden. Förändringarna i storlek och lo-
kalisering av boplatser verkar ha skett snabbt. Det 
kan återspegla en minskning av befolkningsmäng-
den och kanske en övergång till ett mer mobilt lever-
ne från ett semisedentärt (Lavento 2001:138-139). 
I Österbotten har kokgropsfält påträffas och delvis 
undersökts med upp till 25 anläggningar, 14C-datda-
teringarna visar att de använts någon gång mellan 
820-520 fvt. (Holmblad 2005:101). 

De fåtaliga kända långhus av Sydskandinavisk 
typ som påträffats under bronsålder och järnålder 
kan inte sägas vara representativa för det vanligaste 
byggnadsskicket från den här perioden i Finland, 
enligt Asplund (2002:227). Asplund (2002:228-233) 
menar att de stolphål som påträffats i sydvästra och 
södra Finland kan ha ingått i runda, rektangulär eller 
åttkantig bostadskonstruktioner och inte nödvän-
digtvis i långhus av Sydskandinavisk typ. Det beva-
rade materialet av bostäder tyder dock på att efter att 
de nergrävda husen försvinner så ändras bostadens 
utseende och storlek över större delen av Finland, 
oberoende om området innefattas av odling eller 
om ekonomin även fortsättningsvis baserats på jakt 
och fångst (Asplund 2002:233). 

5.2.1. Sammanfattning

Under mesolitikum påbörjas ett bruk av boplatsval-
lar, antalet kända och undersökta lämningar från den 

4 I Kainuu är boplatser och fynd från tidig metalltid vanligare än bosättningar från stenåldern. Det här området är 
också rikast på gjutformar och smältdeglar i Finland och en hel del bronsgjutning verkar ha förekommit här (Lavento 
2001:139).
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här tiden är än så länge få. Användandet av boplats-
vallar avtar alternativt försvinner/upphör ungefär 
samtidigt med den tidiga Sär1 keramikens introdu-
ceras till området. Under neolitikum återupptas an-
läggandet av boplatsvallar och tusentals nergrävda 
bostäder anläggs inom olika områden av nuvarande 
Finland mellan 4000-2000 fvt. Den största mängden 
är påträffad längs Österbottenskusten och kring de 
stora sjösystemen i centrala Finland (se fi g. 5.3.). I de 
södra och sydvästra delarna saknas boplatsvallar näs-
ta helt. Under senneolitikum/tidig metalltid minskar 
mängden boplatsvallar igen över hela Finland (Nu-
nez & Uino 1998 och 2005, Lavento 2001, Ikäheimo 
2002, Mökkönen 2002 och Pesonen 2002). 

En rad regionala skillnader i det arkeologiska 
materialet har uppmärksammats främst under neoli-
tikum i Finland. I samband med att antalet boplats-
vallar ökar förändras också utseendet på anläggni-
narna, kontaktytor och materiell stil. Boplatsvallarna 
från inlandet i de stora sjösystemen i mellersta Fin-
land är generellt sett mindre än de som fi nns ute 
vid kusten. De saknar oftast också synliga stenlagda 
härdar i golvytorna. Vid kusten påträffas de största 
koncentrationerna av boplatsvallar på enskilda lo-
kaler (Pesonen 2002). Samtidigt fi nns skillnader 
mellan kust och inland genom att man på inlands-
bosättningarna inte använder sig av skörbränd sten 
medan det är vanligt vid kusten. Att man i inlan-
det inte har, till skillnad från kusten, använt sig av 
skörbränd sten5 i någon högre utsträckning tolkar 
Pesonen (2002:28) som att skillnader mellan områ-
dena funnits i både hur man värmt upp husen och 
i hur maten tillagats. Flera skillnader mellan kusten 
och inlandet är att i inlandet påträffats hittills inte 
så kallade jättekyrkor, skärvstenhögar och gravrö-
sen. Skillnaderna är intressanta med tanke på den 
i övriga stilmässiga likheten mellan kust och inland 
inom materiell kultur som rör keramik, stenföremål, 
olika importföremål av fl inta och bärnsten. Vid Öst-
erbottens kust utvecklas en regional identitet och stil 
från ca 4000 fvt. synlig i det arkeologiska materialet. 
Särdragen intensifi eras ca 3500 fvt. (Nunez och Ok-
konen 1999:106, 2005) Samtidigt syns det i materia-
let en form av långväga varuutbyten som medför att 

koppar, bärnsten och fl inta kommer in till Österbot-
ten. En lokal keramikstil, s. k. Kierikki-keramik ut-
vecklas längs östra Bottenviken. Stora koncentratio-
ner av boplatsvallar i byliknande strukturer uppförs 
(Nunez och Okkonen 1999:106, 2005). 

På inlandsboplatserna har man i fl era fall har, 
påvisat att bostäderna utgjorts av en rektangulär 
konstruktion av stockar som timrats ihop (Leskinen 
2002:164). Rester av tre bevarade stockvarv har på-
träffats (Katiskoski 2002:180) Vid kusten fi nns det 
indikationer på att några av några av de största bo-
platsvallarna anläggs i slutet av neolitikum/början 
av tidig metalltid, d v s. strax innan eller samtidigt 
som de i övrigt minskar i antal.

Boplatsvallarna uppfattas avspegla en i det 
närmaste sedentär eller semisedentär bosättning i 
de områden vid kusten och i inlandet där de påträf-
fas (Karjalainen 1999, Nunez och Okkonen 1999). 
Nedgångsfasen i antalet bostäder antas visa på en 
upplösning av den sedentära/semisedentära bosätt-
ningen och en övergång till en mer mobil bosättning 
(Nunez och Okkonen 1999, Lavento 2001). Nunez 
och Okkonen (1999, 2005) betraktar kustsamhällena 
i Österbotten under neolitikum som komplexa och 
hierarkiskt uppbyggda medan nergången i den ma-
teriella kulturen under tidig metalltid antas spegla en 
övergång till ett mer egalitärt samhälle igen.

I norra Finland fanns i början under meso-
litikum tydliga kontakter mellan inlandsgrupperna 
i området kring Enontekiö och kustgrupperna i 
och utanför Kemi älvdal. Kontakterna mellan dessa 
områden blev efter hand allt mindre och verkar i 
praktiken ha upphört under tidig metalltid (Räihäla 
1999:205). En relativt homogen kultur under bör-
jan av mesolitikum verkar successivt brytas sönder i 
en rad regionala, som uttrycks genom egna stilarter 
främst synliga i keramiken under neolitikum. Sam-
tidigt förefaller några regioner ha varit mer aktiva 
med långväga utbyten som medförde att importfö-
remål som fl inta, bärnsten och koppar kom in till 
området. Under tidig metalltid går kontaktytorna i 
fl era riktningar, boplatsvallar från tidig metalltid har 
i norra Finlands inland vid Myllimaa (Enontekiö), 
innehållit keramik från nuvarande Finnmarkskusten 

 5Skörbränd sten är en restprodukt som successivt bildas när man använder upphettade stenar vid olika processer 
som ex matlagning, kokning uppvärmning eller torkning. Fragmenteringsgraden är, förutom beroende av hantering 
och bergart, ett resultat av att stenen successivt alltmer vittrar sönder över tid i marken på grund av frostsprängning 
(se ex Norberg 1996b, Lindqvist 2007b).
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och Kolahalvön i form av Kjelmøy- och Lovozero 
keramik (Pesonen 2002:16). Lavento (2001:144) ser 
under den här perioden en dualitet mellan kust och 
inland i Finland. Kustkulturen har haft mer kontakt 
med Sydskandinavisk bronsålder, synligt i gravskick-
et längs kusten medan inlandet har haft en annan 
ekonomi och kontakterna mer riktade österut syn-
lig i föremålsformer (Lavento 2001:144). Enskilda 
boplatser vid kusten i södra Finland, ex Hulkkio 
och Böle, kan uppvisa kontakter mot många håll 
som Skandinavien, norra Estland och mot inlandet 
(Strandberg 2002:226).

Benmaterialen från de platser som omnämns 
i den genomgångna litteraturen är relativt litet sett 
både till artsammansättning och mängd. Artsam-
mansättningen antyder att det under mesolitikum 
bedrivits storviltjakt på landlevande däggdjur som 
ren och älg i stor skala. Under neolitikum är renen 
fortfarande vanlig i de nordliga delarna på inlands-
boplatserna. I de övriga delarna minskade ren och 
älg i betydelse rent ekonomiskt och istället förfl yt-
tades tyngdpunkten mot säljakt vid kusten och fi ske 
i inlandet (Räihälä 1999, Pesonen 2002). Bevarade 
fångstanläggningar från neolitikum antyder att be-
tydelsen av passiva fångstredskap som nät, mjärdar, 
katsor och andra typer av fällor för land- och vatten-
levande djur kan ha ökat både vid kusten och i inlan-
det. Under senneolitikum/tidig metalltid har renben 
påträffas i enstaka boplatsvallarna ute vid kusten.

För Österbottenskusten del har anser Nunez 
och Okkonen (1999, 2005) att en ökad resursmängd 
uppstår under neolitikum i de stora och grunda 
våtmarker som bildas till följd av landhöjningen. 
Resurstillskotten ses i sin tur som orsaken till att 
bosättningarna ökar i storlek och antal. När våt-
markerna torkade upp på grund av landhöjningen 
försvann dessa resurser runt 2000 fvt. Det här sam-
manföll med och kan också ha inneburit slutet för 
de stora kustboplatserna i Österbotten (Nunez och 
Okkonen 1999:114).

Arbetena av Nunez och Okkonen (1998, 
2005) är intressanta. Liknande kustslätter fi nns från 
ungefär samma tid utanför exempelvis Lule- och 
Torneälvens mynningsområden. En annan behåll-
ning av arbetet är att man försöker kontextualisera 
hela det konglomeratet av lämningarna som är i bruk 
i området mellan 4000 – 2000 fvt. med jättekyrkor, 
skärvstenhögar, stora boplatser, gravrösen, import-
föremål m m. Fast modellen är i mitt tycke oproble-
matiserade på grund av att bebyggelsen ökar i många 

andra områden under samma tid vilket inte tas upp. 
Vidare ses nyuppkomna rika resurser per automatik 
leda till ett visst monumentalbyggande, ökade han-
delskontakter och en komplex social organisation. 
En diskussion som gör att man förstår varför en av 
ökad social komplexitet uppstår när resurserna ökar 
saknas tyvärr hos Nunez och Okkonen (1999 och 
2005). Likaså saknas den på motsvarande sätt för 
att förstå hur en nedgång i social komplexitet när 
resurserna sviktar.

5.3 Boplatsvallar i Karelen 

Den arkeologiska verksamheten i Karelen har en 
historia på ca 100 år. Mer än 1500 undersökningar 
har utförts fram till mitten av 1990-talet (Kotsch-
korkina 1996:3). Den största delen av undersök-
ningarna har skett inom ramen för forskning och 
i mindre grad för exploateringsundersökningar. De 
undersökta ytorna har generellt sett varit mer omfat-
tande och berört större ytor än vi i norra Sverige är 
vana vid. Undersökningar av boplatsvallar startade 
under 1940-talet i Karelen, en del undersöktes un-
der 1950-talet, men merparten är undersökta från 
1970-talet fram till 1990-talet. År 2002 var 883 bo-
platsvallar från stenålder och tidig metalltid kända i 
Karelen, varav drygt 500 av dem ligger runt Onega-
sjön (se fi g. 5.4.). Fram till 2003 var 143 av dem to-
talundersökta samt ett 50-tal lättare konstruktioner 
belägna direkt på markytan ( Zhulnikov 2003:3 och 
6). Boplatsvallar i Karelen förekommer från meso-
litikum och fram till bronsålder. De största koncen-
trationerna med boplatsvallar på en och samma lokal 
påträffas under neolitikum. Storleken på golvytorna 
kan variera från 12 - 100 m2. I områden som inte 
har påverkats av landhöjningen i Karelen är det inte 
ovanligt med sporadisk återkommande bosättning 
på en och samma plats från mesolitikum fram till 
medeltid (Vitenkova 1988:69-72).

Kronologin i Karelen från neolitikum och 
fram till järnålder är främst uppbyggd kring kera-
mikens ornamentik, magring och form. Därutöver 
används främst okalibrerade 14C-dateringar. I den 
norra delen av Onegasjön har man också i viss mån 
kronologisk hjälp av landhöjningen som gör att 
strandbundna bosättningarna kan knytas till olika 
perioder beroende på vilken höjd de ligger på i för-
hållande till sjöns yta.
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Boplatsvallar från mesolitikum
Någon gång mellan 8300-7700 fvt. bedöms Karelen 
vara isfritt. Ännu så länge fi nns inga dateringar eller 
fynd av så gamla boplatser. De äldsta kända boplat-
serna i Karelen dateras för närvarande till ca 7000 
fvt. (Filatova 1996:39). Zhulnikov (2003:101) menar 
att det fi nns tre typer av mesolitiska bostäder som 
tillhör tre olika kronologiska horisonter av meso-
litikum. De hittills äldsta kända boplatserna under 
mesolitikum har enbart haft bostäder stående ovan 
mark. Den andra perioden inleds med nergrävda 
rektangulära stolpbaserade bostadskonstruktioner. 
Liknande konstruktioner är påträffade runt Vol-
gas källsjöar och området kan ha infl uerat bebyg-
gelsetraditionen i Karelen vid den här tidpunkten 
genom kontakter (se fi g. 5.5.). Lite senare fi nns 
både rektangulära och runda hus med en bibehål-
len stolpkonstruktion. Under den tredje perioden, 

motsvarande senmesolitikum överges 
nergrävda hus helt och bostäderna för-
läggs direkt på markytan. Få rester efter 
senmesolitiska bostadskonstruktioner 
är hittills påträffade i Karelen (Viten-
kova 1996:66, Zhulnikov 2003:101).

De fl esta kända lokalerna på-
träffas i skogarna i närheten av Onega-
sjön. I området norr därom vid Kemi 
och i Kento-Kostomyskojsjösystemet 
karaktäriseras lokalerna av upp till 500 
m2 stora boplatsområden. Kulturlagren 
i bostäderna är ofta 0,05-0,2 m tjocka, 
bestående av en mer eller mindre kraf-
tig rödockrafärgning. Lokalerna ligger 
nära vattendrag, i smala vikar, invid 
rinnande vatten och på breda terrasser. 
Föremålen tillverkas i huvudsak av fi na 
kvartsavslag eller utgörs av stora grovt 
tillverkade redskap. Bosättningarna i 
norra Karelen dateras även de till ti-
digast mellan 7000-6000 fvt. (Filatova 
1996:39-40).

Vid Onegasjön påträffas 4-15 
bostäder inom varje boplatsområde 
och de verkar ha varit relativt samtida. 
Boplatsområdena kan ha en utsträck-
ning på 1 till 2 km. Avståndet mellan 
varje komplex varierar från 2 km till 
13-14 km och i enstaka fall upp till 90 

km. Boplatserna har anlagts på plana terrasser nära 
sjön. Kulturlagren i boplatsvallarna är ofta ca 0,1 m 
tjockt och det påträffas ca 0,5-1,6 m under nuva-
rande markyta. Lokalerna är i genomsnitt ca 2000-
3000 m2 stora, medan de mindre omfattar mellan 
500-1000 m2 (Filatova 1996:40).

Bostäder från den andra perioden av mesoli-
tikum syns innan undersökningen som en försänk-
ning i marken. Efter undersökningen framstår bo-
staden vanligen som en ca 6x5 m stor närmast rät-
vinklig byggnad försänkt ca 0,6 m i förhållande till 
den omgivande markytan. 23 st boplatsvallar, av ett 
90-tal kända, är undersökta fram till 1996 (Filatova 
1996:40-42). I profi len genom de här anläggning-
arna kan en 0,2-0,25 m tjock lins fylld med rödfärg-
ning eller en mörkgrå färgad sand efter bosättningen 
synas. Inte sällan påträffas i plan ca 0,4 m stora kolk-
retsar ibland innehållande rödockra. Andra anlägg-
ningar i golvytan är härdar och gropar. Samtliga an-
läggningar som undersökts framstår som byggnader 

Fig. 5.4. Spridningsbild över boplatsvallarna kring Onegasjön efter Zhulnikov 
(2003:137).
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baserade på stolpar nergrävda i mar-
ken som burit upp väggar och tak i en 
anläggning med en i marken försänkt 
golvyta. In och utgångar orienterar sig 
vanligen mot söder eller mot närmsta 
vattenbryn. Två typer av härdar före-
kommer i golvytan där den ena består 
av två parallella rader av lagda stenar, 
upp till 1,4 m lång. Den andra är upp 
till 1 m lång och 0,4-0,6 m bred bestå-
ende av en stenpackning. I härdarna 
fi nns sotiga skörbrända stenar samt 
kolinblandad sand. Härdfyllningen kan 
vara upp till 0,2 m tjock. Härdarna lig-
ger i golvytans mittaxel något förskjut-
na till vänster eller till höger sida om 
ingången (Filatova 1996:42). 

I bostäderna fi nns få spår av 
redskapstillverkning och inte heller så många fynd. 
Föremålen på boplatserna utgörs av spån, skrapor, 
kärnor, avslag, borrar, sticklar, benredskap, hackor, 
yxor, pilspetsar och mejslar. Amorfa skulpturer i 
sten förekommer. Rödockra är mycket vanligt före-
kommande och ibland påträffas den i kraftiga lager 
(Filatova 1996:43).

På öppna lokaler utan synliga bostadskon-
struktioner förekommer även där stenlagda här-
dar, kring vilka fynden koncentreras. På det som 
benämns sommarboplatser förekommer ofta två 
stenpackningar med skörbränd sten, i rad över vilka 
en bostad av lättare konstruktion stått. På sommar-
boplatserna utgörs föremålen endast 7-10% av det 
totala stenmaterialet som påträffas. Sommarboplat-
serna användes troligen främst för fi ske men även 
för insamling av bär, växter och råmaterial. En del 
förarbeten till stenredskap producerades också på 
dessa lokaler (Filatova 1996:45-46). Flera av sä-
songsboplatserna tolkas, utifrån fyndmaterialet, som 
att ha varit mer eller mindre renodlade jaktläger (Fi-
latova 1996:47).

Från det mesolitiska gravfältet på Oleniej 
Ostrov (Renön) fi nns ett rikt organiskt material be-
varat bland det som fått följa de döda i graven. Ma-
terialet i gravarna består av pilspetsar i ben och sten, 
sammansatta harpuner, knivar m m. Vid undersök-
ningarna framkom ett benmaterial med totalt 4372 
föremål snidade av älgben och 1155 föremål tillver-
kade av bäverben. Många föremål föreställer äghu-
vuden men även en del antropomorfa fi gurer före-
kommer. Totalt framkom 60 skifferdolkar varav 30 

påträffades med gravlagda individer. Dolkarna är ca 
1 cm tjocka, 5,5-7 cm breda och mellan 12 till 23 cm 
långa. Skifferdolkarnas funktion är svårtolkad, bland 
annat för att de sällan påträffas i fyndmaterial på bo-
platser (Filatova 1996:49 och 56). Det välbevarade 
benmaterialet från Oleniej Ostrov antas avspegla att 
grunden för befolkningen var jakt och fi ske, en hel 
del ben från djur som älg, björn, ren, bäver och olika 
fågelarter påträffades i samband med undersökning-
arna. Den stora mängden pilar och pilspetsar antas 
tyda på att en stor del av jakten skedde i aktiv form 
med hjälp av pil och båge (Filatova 1996:49). Date-
ringarna av materialet härrör från andra halvan av 
sjundeårtusendet fvt. fram till början av sjätte årtu-
sendet fvt. ca 6300-5800 fvt. Den materiella kultu-
ren pekar på infl uenser från framför allt områden i 
de nordvästra delarna av Onega (Filatova 1996:50).

177 gravar har undersökts på lokalen men 
det totala antalet gravlagda antas ha utgjorts av ca 
600 individer (Filatova 1996:48). Både kvinnor och 
män är representerade, de döda har vanligtvis varit 
vuxna individer, varav ett fåtal utgörs av åldringar 
eller tonåringar. Barn under fem-sex år saknas helt i 
materialet. Kvinnorna har i genomsnitt varit 166 cm 
långa och männen 171,6 cm. Den längsta kvinnan 
som påträffades var 171,3 cm lång och den längsta 
mannen var 181,9 cm (Filatova 1996:48). Att döma 
av storleken på individerna så förefaller tillgången 
på föda ha varit god för de som blivit begravda uti-
från den relativt höga medellängden.

Under slutet av mesolitikum förändras fynd-
materialet på boplatserna, fynden av stenpilspetsar 

Fig. 5.5. Mesolitisk boplatsvall från Karelen baserad på en stolpkonstruktion. 1 
stolpar, 2 sekundär träkonstruktion (efter Zhulnikov 2003:145).
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minskar och istället påträffas nästan uteslutande 
multifunktionella föremål samt skrapor och knivar 
(Filatova 1996:59). Boplatser med nergrävda hus 
försvinner och påträffas inte i någon högre grad 
förrän under neolitikum. Enstaka mer permanenta 
senmesolitiska bostäder som ex vid Ileksa V har 
påträffats (Vitenkova 1996:66). Filatova menar att 
den mesolitiska befolkningen i Karelen kan ha be-
stått av två grupper eller traditioner. Den ena, som 
befolkade ett större område runt södra delarna av 
Onegasjön, odlade sina kontakter mot Volgabäck-
enet. Den andra gruppen, belägen i nordvästra delen 
av Onegasjön och Karelen, hade sina kontakter mot 
det nordeuropeiska området och Baltikum (Filatova 
1996:61). 

Boplatsvallar under neolitikum
Neolitikum i Karelen indelas i två perioder (tidigare 

tre) neolitikum och eneolitikum. Skillnaden mel-
lan neolitikum och mesolitikum i Karelen är till en 
början främst att keramik uppträder och blir van-
ligt. Några indikationer på odling fi nns inte utan 
fi sket anses som basen för försörjningen i början 
av neolitikum (Vitenkova 1996:66). De grupper 
som använde den s.k. sperringskeramikens anses ha 
saknat fasta bostadskonstruktioner och använde sig 
av lättare mobila bostäder. Sperringskeramiken an-
tas komma från Finland till västra Karelen där den 
motsvaras i Finland av kamkeramik stil 1:1 eller K 
1:1 (Kosmenko 1992:116). Den tidiga sperringske-
ramiken benämns av en del forskare som en direkt 
postmesolitisk kultur på grund av att stenteknologin 
och föremålen har klara mesolitiska drag (Vitenkova 
1996:65). Dateringen av den tidiga sperringskera-
miken utifrån 14C analyser lokaler tyder på att den 
kan fi nnas på plats i området kring 5000 fvt. Exem-
pel på lokaler med tidiga dateringar är Pegrema IX 
6510+90 BP, från Vitahavsområdet fi nns dateringar 
till 6460+80 BP respektive 5240+50 BP på Erpin 
Pudas (Vitenkova 1996:78). Kalibrerade två sigma 
blir dateringen från Pegrema IX 5620-5320 fvt. samt 
de från Vitahavsområdet Erpin Pudas 5560-5300 
fvt. respektive 4170-3970 fvt. (Stuvier och Reimer 
1993). 

Samtidigt med sperringskeramiken introdu-
ceras en annan keramikstil till Karelen s.k. grop-
kamkeramik från sydost som kommer till de östra 
delarna av Onegasjön (Lobanova 1996:103). Loba-
nova (1988:56, 1996:86) menar att grupperna som 
använde den tidiga grop-kamornerade keramiken 
i sydöstra Onegasjön hade dels permanenta, ner-
grävda bostäder i form av rätvinkliga stolp baserade 
konstruktioner ibland med synlig korridor in till bo-
staden, dels bostäder bestående av lätta mobila kon-
struktioner. Tidiga dateringar av gropkamkeramik 
fi nns från Tjornaja Rika 6200+100 BP, 5950+100 
BP, Gravfältet vid hällristningsområdet Klaudovitz 
5850+80 BP (Lobanova 1996:103). Kalibrerade två 
sigma blir dateringen från Tjornaja Rika 5370-4900 
fvt. respektive 5070-4550 fvt. samt från gravfältet 
vid Klaudovitz 4860-4520 fvt. (Stuvier och Reimer 
1993).

Under neolitikum förändras bostaden och 
mängden bostäder på samma lokal gentemot me-
solitikum. Nya ej tidigare använda områden tas i 
bruk för bosättning. Bostäderna blir större till ytan 
och kanske även funktionsmässigt. Det förekom-
mer längre bosättningar på samma plats och anta-

Fig. 5.6. En liten senneolitisk boplatsvall från ca 2000 fvt. som 
undersöktes mellan åren 1996-98 vid sjön Sumozero ca 30 km 
söder om Virandozero, Vitahavskusten. I de förkolnade resterna 
framkom timmer längs väggarnas långsidor och stora näversjok 
från takkonstruktionen (Foto författaren).
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let boplatsvallar på en och samma lokal kan uppgå 
till ett 20-tal. Konstruktionerna är delvis nedgrävda 
och utgörs av fyrsidiga hus oftast rektangulära (Lo-
banova 1986:141, Pankruschev 1988:88). Golvpla-
nen varierar mellan 18-70 m2 och nedgrävningarna 
i marken varierar från 10-70 cm i förhållande till 
omgivande markyta. Bostäderna förefaller vara upp-
förda med stor likhet utseendemässigt, de har varit 
permanenta och av stabil konstruktion. Rester efter 
raka branta väggar med horisontellt golvplan som 
har korridorliknande ingångar påträffas ofta i sam-
band med arkeologiska undersökningar. Längs kan-
terna på nergrävningarna fi nns ofta rester efter för-
kolnat trä, ibland också förkolnade trästockar något 
som antas vara vad som är kvar efter väggarna som 
legat mot nedgrävningens kanter. Det antas att tim-
rade konstruktioner kan ha förekommit (Lobanova 
1988:59). I golvytan påträffas ofta en härd i centrum 
eller så fi nns det en vid varje ingång till bostaden. 
Härdarna är sällan stenlagda men det förekommer. 
Ofta har boplatsvallarna två synliga ingångar som 
är nedgrävda i vallen vid varje kortsida som löper 
ut någon meter i form av en korridor (Pankruschev 
1988:88 och 93). En typ av lättare mobil konstruk-
tion förekommer också. Den lättare typen av bostad 
liknar de lättare konstruktionerna från mesolitikum 
samt de som fortsätter användas under senneoliti-
kum och tidig metalltid (Lobanova 1988:65-67).

De senneolitiska och eneolitiska boplatserna 
i Karelen är belägna på torra långa avsatser vid sjöar 
eller fl oder och mellan sjöar, höjden över vattenytan 
varierar mellan 1,2 till 12 m. Ofta är de placerade 
med bra utgångslägen för jakt och fi ske. Boplatsy-
torna under neolitikum och eneolitikum är mellan 
2000-3000 m2 stora ibland över 5000 m2 (Vitenkova 
1988:69-72). 

Kulturlagren på boplatserna från senneoliti-
kum är mellan 15-20 cm till 20-30 cm tjocka och på-
träffas strax under markytan i form av rödockrarika 
färgningar eller mörkgråa färgningar med humuslik-
nande struktur. På lokaler som använts under lång 
tid förekommer kulturlager på 30-40 cm. Många 
senneolitiska bostäder som har undersökts har varit 
nedgrävda mellan 40-50 cm till 70-80 cm i marken. 
De är rektangulära till formen, har 6-12 m långa 
golvytor och är 4,6-8,5 m breda. De minsta bostä-
derna har haft golvytor på ca 26 m2, genomsnittet 
ligger på ca 60 m2 och de stora har varit mellan 90-
100 m2 stora (se fi g. 5.6.). Trots att golvytan är plan 
har inga gropar efter stolphålskonstruktioner påträf-

fats. Väggarna verkar ha varit gjorda av trä, husen är 
brant nedgrävda i marken. I varje bostad fi nns en 
eller två runda härdar. Antingen fi nns en rund härd 
i centrum eller så ligger de vid ingångarna ibland 
påträffas stenlagda härdar. Föremålen återfi nns i hu-
vudsak längs väggarna, vid härden och vid utgångar-
na. In- och utgångar består av en korridor nergrävd 
i marken. Varje bostad kan ha en eller två ingångar, 
ibland fi nns också gångar mellan olika hyddor (Pan-
kruschev 1988:88, Zhulnikov 2003:101). Mellan 
2500-2000 fvt. påträffas de största bostäderna över 
hela Karelen ( Zhulnikov 2003:101). 

 Under tidigneolitikum verkar kontakterna, 
utifrån fynd på boplatserna i form av keramik, sten-
material och förekomst av bärnsten vara mot väster 
och sydväst i form av Sperringskeramik och bärn-
sten. Exempelvis menar Ivanischev (1995:117) att 
gravgåvorna i form av bärnstensföremål på det sen-
neolitiska rödockragravfältet vi sjön Todozero öster 
om Onegasjön kommer ifrån Baltikum. Anpilogov 
(1982:123) menar att en del av sär 1 keramiken som 
påträffats vid sjön Lovozero är av Volga-Oskoi typ 
och att den i sin tur är identisk med kamkeramik 
som påträffats längs Kemi älvdal samt den som 
hittats längs Pasviksälven och längs södra sidan av 
Varangerfjorden i Finnmark.

Mot söder samt sydost syns kontaktytor i 
form av fl inta och i form av den tidiga grop-kam-
keramiken (Lobanova 1991:94). Kargopolkerami-
ken från mellanneolitikum anses komma från den 
östra delen av Karelen och uppträder ibland med 
små inslag på boplatserna i Karelen. Under neoliti-
kum fi nns fl era lokala keramikstilar i Karelen samt 
råmaterial, exempelvis lidit och koppar, som får en 
begränsad regional spridning i området (se fi g. 5.7. 
och 5.8. Zhulnikov 1999). 

Från slutet av neolitikum påträffas fortfa-
rande stora lokaler med ibland 10-talet nergrävda 
hus på varje boplats som tidigare under neolitikum. 
Bosättningskoncentrationerna är däremot inte lika 
många som tidigare under neolitikum (Vitenkova 
1988:69-72). Relativt ofta påträffas ändå boplatser 
med fl er än fem hus. Den största kända lokalen från 
senneolitikum innehåller 30-talet boplatsvallar. Bo-
platserna med hus runt Onegasjön ligger med ett 
inbördes avstånd på mellan 10-30 km. I norra Kare-
len kan avståndet vara ända upp till 100 km mellan 
lokalerna ( Zhulnikov 1999:26). Valen av boplatslä-
gen är tämligen oförändrat gentemot tidigare period 
(Vitenkova 1988:69-72).
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Bostäder under tidig metalltid
Redan under första delen av andra årtusendet fvt. 
sker stora förändringar i anläggandet av boplatsval-
lar. Bland annat försvinner de nästan helt i de norra 
delarna av Karelen. I de norra delarna av Onegasjön 
fi nns de inte heller kvar efter första halvan av an-
dra årtusendet fvt. Av 38 undersökta boplatsvallar i 
norra Karelen dateras 36 till ca 2200 fvt., medan två 
är något yngre än 2000 fvt. I södra delen av Karelen 

är situationen likartad, enstaka anlägg-
ningar har dateringar yngre än 2000 
fvt. Efter 2000 fvt. fi nns traditionen 
med nergrävda hus enbart kvar längs 
två älv- och sjösystem i norra Karelen ( 
Zhulnikov 1999:26-27, 2003:101-102).

Längden på golvytan från me-
solitikum till tidig metalltid på bo-
platsvallarna framkommer under 
mesolitikum varierar mellan 3-5 m, 
under neolitikum 1,5-6 m och under 
senneolitikum mellan 2,5-15 m långa 
( Zhulnikov 1999:28). De största bo-
städerna fi nns strax innan traditionen 
med boplatsvallar försvinner. Om 
storleken på boendeytan också avspeg-
lar befolkningsmängden så ökar den 
med ca 2,5 ggr från mesolitikum och 
fram till senneolitikum. Därefter mins-
kar bostadsytan och mängden kända 
bostäder minskar till mesolitiska ni-
våer (Zhulnikov 2003:102). Zhulnikov 
(1999) menar att boplatsvallarna under 
neolitikum varit vinterbostäder och att 
de öppna boplatserna kan ha använts 
under större delen av året (vår, som-
mar och höst). I Vitahavsområdet kan 
man i föremål och benmaterial se att 
jakten under senneolitikum övergår till 
mer marina djur under vår, sommar 
och höst. Områdena vid Vitahavskus-
ten saknar kända boplatsvallar varför 
vinterboplatserna antas vara de lokaler 
med boplatsvallar som påträffas en bit 
in i landet utefter sjöar och älvar. Från 
vinterboplatserna antas man ha utgått i 
huvudsak när man jagade ren och älg ( 
Zhulnikov 1999:30-31).

En bit in i tidig metalltid (1500-
500 fvt.) försvinner de nedgrävda kon-
struktionerna helt till förmån för mobi-

la bostäder (Kosmenko 1992:148). I samband med 
att boplatsvallarna går ur bruk i regionen och att 
textilkeramik börjar användas blir material och kera-
mikstil mer enhetligt över hela Karelen. Övergivan-
det av boplatsvallar förefaller ha skett snabbt. Täm-
ligen fort anses också spridandet och användandet 
av textilkeramik ha skett. Zhulnikov (1999:89-90) 
tolkar denna snabba övergång i keramikstil till att 
en ny befolkning kan ha kommit in till Karelen och 

Fig. 5.7. Spridningsbild över neolitiska lokaler med rombgropornerad keramik 
(romber) och kallhamrad koppar (rektanglar) i Karelen efter Zhulnikov (1999 fi g. 
62).
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att mötet med den tidigare inte lämnat några spår i 
det arkeologiska materialet. En av orsakerna till att 
konstruktioner av permanent slag övergas kan, en-
ligt Zhulnikov (2003:102), vara att klimatet försäm-
ras. Därmed minskade produktionen av biomassan 
och ett mer mobilt levnadssätt blev nödvändigt. En 
annan yttre orsak som också kan ha påverkat livsfö-
ringen är att omgivande samhällen i söder vid den 
här tidpunkten övergick till en agrar ekonomi och 
att det även fi ck återverkningar i jakt- och fångst-
samhällena i Karelen ( Zhulnikov 2003:102).

5.3.1. Sammanfattning

Boplatsvallar tas i bruk i Karelen under mesoliti-
kum. Tre typer av bostäderna är kända som tillhör 

tre olika kronologiska horisonter av 
mesolitikum. De hittills äldsta kända 
boplatserna under mesolitikum har 
haft bostäder stående ovan mark. Den 
andra perioden inleds med nergrävda 
rektangulära stolphålsbaserade bo-
stadskonstruktioner Liknande kon-
struktioner är påträffade runt Volgas 
källsjöar och området anses ha kunnat 
infl uera bebyggelsetraditionen i Kare-
len vid den här tidpunkten. Lite senare 
fi nns både rektangulära och runda hus 
med en bibehållen stolphålskonstruk-
tion. Under den tredje perioden, mot-
svarande senmesolitikum överges ner-
grävda hus helt i Karelen och bostäder-
na förläggs istället direkt på markytan 
ca 5000-4500 fvt. Nergången förefaller 
ske ungefär samtidigt eller strax innan 
som den första keramiken introduceras 
till området (Filatova 1996, Zhulnikov 
2003). I samband med övergången 
mesolitikum/neolitikum förändras 
fyndmaterialet på boplatserna, fynd av 
pilspetsar minskar och istället påträffas 
nästan uteslutande multifunktionella 
föremål bland stenredskapen samt 
skrapor och knivar (Filatova 1996:59). 
Benmaterialet från mesolitikum vi-
sar på ett brett resursutnyttjande med 
jakt av många olika typer av villebråd 
som älg, ren, bäver, björn samt olika 
fågelarter även om fi skets betydelse 
betonas som stabil resurs. Jakten an-

tas under, åtminstone, början av mesolitikum i hög 
grad ha skett i aktiv form med pil och båge eftersom 
stora fynd av ben- och stenpilspetsar påträffats hos 
begravda individer (Filatova 1996).

Under neolitikum blir boplatsvallarna ge-
nerellt sett större och fl er lokaler är kända än från 
mesolitikum. Mot slutet av neolitikum är golvytan i 
boplatsvallarna som störst i materialet. Någon gång 
strax före 2000 fvt. sker en nergång i användandet 
av den här typen av bostad. Bosättningsmönstret 
antas förändras från ett semisedentärt till ett mer 
mobilt där bostaden utgörs av en lättare konstruk-
tion stående ovan mark. Boplatsvallar i Karelen för-
knippas i huvudsak med vinterbosättning (Filatova 
1996, Zhulnikov 1999). Det rika fi sket runt sjöarna, 
i åar och älvarna anses som avgörande för bosätt-

Fig. 5.8. Spridningsbild över lidit sprids från sina råmaterialkällor i norra Karelen 
efter Zhulnikov (1999 fi g. 86). 1.- Råmaterialförekomster av lidit, 2. Maximal 
spridning av föremål tillverkade i Lidit, 3. Gräns för lokaler där minst 3% av 
föremålen är tillverkade i lidit. 4. Lokaler som där föremålsbeståndets råmaterial 
består av lidit till 10-30%. 
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ningarnas tilltagande storlek.
I föremålinventariet från neolitikum syns en 

rad lokala varianter av olika keramikstilar samt en 
lokal och begränsad spridning av föremål och av-
slag tillverkade av lidit samt föremål av kallhamrad 
koppar runt norra delarna av Onegasjön (Zhulnikov 
1999 se fi g. 5.7.). Under tidig metalltid då boplats-
vallarna gått ur bruk så får man en mer enhetlig ke-
ramik (textilkeramik) och materiell kultur över hela 
området (Kosmenko 1992, Zhulnikov 1999, 2003). 
Orsakerna bakom övergivandet av boplatsvallarna 
ca 2000 fvt. i Karelen antas ha att göra med att en 
ny befolkning kommit in i området, klimatförsäm-
ringar och eventuell påverkan från agrara grupper 
söder och sydost om området ( Zhulnikov 2003).

5.4. Boplatsvallar på Kolahalvön

Den hittillsvarande arkeologiska aktivitetsnivån och 
antalet undersökningar på Kolahalvön har varit ge-
nerellt sett mindre och av lägre omfattning än i Ka-
relen (Aleksej Tarasov e-post 24 nov –05). Av de un-
dersökningar och samarbetsprojekt som genomför-
des på 1990-talet då undersökningar av boplatsvallar 
utfördes på Kolahalvön fi nns för närvarande inget 
material publicerat, mig veterligen. Tidigare under-
sökningar och publikationer efter andra världskriget 
förefaller inte ha tagit upp och diskuterat anlägg-

ningar av typen boplatsvall varför det 
är svårt att närmare diskutera bebyg-
gelsen i området. Schanche (1994:5-7) 
har i sin avhandling beskrivit de första 
uppgifterna om boplatsvallar av gress-
bakkentyp som dokumenterade på Fis-
karhalvön och på Store Motka Vik på 
Kolahalvön (se fi g. 5.9.).

De äldsta bosättningarna 
på Kolahalvön återfi nns, liksom 
ofta i Finnmark, på högre terrasser 
ute vid kusten upp till ca 90 meter 
över den nuvarande havsnivån till 
följd av landhöjningen i området. 
Kolonisationen till Kolahalvön 
antas ha kommit västerifrån från 
nuvarande norsk sida. De mesolitiska 
bostäderna tros ha utgjorts av 
tältkonstruktioner. Successivt 
koloniserades älvmynningarna och 
därefter brinkarna uppströms dem. 

Boplatserna blir med tiden större och rikare på 
artefakter. Råmaterialet utgörs av lokala bergarter 
som kvarts, kvartsit, obsidian och ibland fl inta. 
Skiffer använts inte under mesolitikum vilket är 
den stora skillnaden mot neolitikum då skiffern 
blir vanligt i redskapstillverkningen. Stenteknologin 
utgörs av grovt huggna redskap med oregelbundna 
retuscher. Föremålen består till en början av 
redskap med skärande eggar, skrapor, tvärpilar och 
mikroliter. Trots att de mesolitiska artefakterna på 
Kolahalvön har vissa särdrag anses de vara en variant 
av det längre västerut påträffade Komsamaterialet 
(Gurina 1987:37). Från senare delen av mesolitikum 
fi nns kustboplatser påträffade över stora delar av 
halvön samt ett mindre antal lokaler från inlandet 
(se fi g. 5.10.). De senmesolitiska boplatserna kan 
vara relativt stora, upp till 800 m långa och antas 
ha varit av en mer permanent karaktär (Schumkin 
1992:127).

Materialet som påträffas från början av neo-
litikum visar på en kontinuitet från föregående pe-
riod. Under neolitikum sprids boplatserna över hela 
halvön till alla lämpliga områden för bosättning, de 
blir även större. Generellt sett är bosättningarna vid 
kusten belägna på lägre terrasser än de mesolitiska. 
Kulturlagren på boplatserna blir kraftigare och nya 
material som skiffer börjar användas till redskaps-
produktion. Av skiffern tillverkas stora hackor, yxor, 
mejslar och knivar. Andra föremål som börjar till-

Fig. 5.9. Boplatsvallar av så kallad gressbakkentyp från Kolahalvön som de beskrevs 
på 30-talet (ur Schanche 1994:7 fi g. 2).
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verkas och användas är bifacialt slagna spetsar, fi s-
kekrokar, spjutspetsar och sågverktyg, under neoliti-
kum introduceras även keramik till området (Gurina 
1987:37-41). Neolitikum på Kola delas in i tre faser: 
tidig, utvecklad och sen fas. Den tidiga fasen dateras 
mellan 5760+160 till 4690+70 BP (Gurina 1987:41), 
vilket kalibrerat två sigma (Stuvier 1998) motsvarar 
dateringar mellan 5000-4330 till 3640-3350 fvt. det 
vill säga senmesolitikum till neolitikum. Den tidiga 
keramiken är ibland målad med rödockra och lik-
nar till viss del sperringskeramiken i ornamentik och 
lerstruktur fast är ändå kraftigt förändrad. Samtidigt 
liknar ornamentiken den så kallade Sär I keramiken 
i norra Finnland och Finnmark genom att orna-
mentiken har liknande horisontella zig-zagmönster. 
Förutom likheterna fi nns också vissa egenheter som 
exempelvis att en hel del av kärlen är fl atbottnade 
och ornerade på samma sätt undertill som på kärl-
väggarna (Gurina 1987:41-43). På senare tid anses 

den tidiga keramiken vara en variant av den s.k. Sär:1 
keramiken. I mitten på 1990-talet fanns mer än tio 
kända lokaler med Sär:1 keramik kända på Kolahalv-
ön (Vitenkova 1996:80).

Under den så kallade utvecklade och senneo-
litiska fasen försvinner de tidigare dragen av sper-
ringskeramik (Sär:1) och en lokal utveckling av orna-
mentiken på keramiken kan ses. Den resulterar i en 
livligare och mer komplex ornamentik än tidigare. 
Under den sista fasen i slutet av neolitikum börjar en 
organiskt magrad keramik att användas. Ornamen-
tiken på den senneolitiska keramiken ger ofta ett 
intryck av ointresse eller slarv i tillverkningsproces-
sen (Gurina 1987:43). Från senneolitikum påträffas 
likartade boplatsvallar som i Finnmark i form av så 
kallade gressbakkentufter längs kusten från norska 
gränsen och fram till Drostovkafjorden (Schanche 
1994:66). 

Under tidig metalltid (2000-500 fvt.) blir bo-

Fig. 5.10. Lokaler från olika delar av mesolitikum på Kolahalvön. I tidig-, II mellan- och III senmesolitikum efter Shumkin (1992:123 
fi g. 1).
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sättningarna ännu större än under föregående peri-
od med kraftigare kulturlager. I ett stort antal fall är 
bosättningarna lokaliserade till de neolitiska boplat-
serna. Råmaterialet för stenredskapen är detsamma 
som under neolitikum, medan kontakterna ser ut att 
öka med vitahavsområdet i områdena runt nuvaran-
de Archangelsk vilket syns genom att stora mäng-
der fl inta kommer in därifrån. Under tidig metalltid 
börjar också en del metallföremål att nå Kolahalvön. 
En ny typ av pilspets med urnupen bas eller ränna 
påträffas i materialet. Stora pil- och spjutspetsar pro-
duceras antingen slipade eller bifacialt slagna. På de 
platser där organiskt material fi nns bevarat från den 
här tiden så påträffas en hel del benföremål i form 
av pilspetsar, dolkar, fi skekrokar och harpuner. En 
del av keramiken bär spår från de neolitiska traditio-
nerna. Ornamentiken är dock koncentrerad till den 
övre delen av kärlen, en del av keramiken är lik den 
som påträffas i Norge och Finland från samma tid 
(Gurina 1987:43).

Under tidig metalltid produceras också en hel 
del fi guriner i olika material. Zoomorfa fi gurer ut-
görs av hjortar, älgar, isbjörnar, sälar, rovdjur, hun-
dar och fåglar. De antropomorfa fi gurerna utgörs 
huvudsakligen av ålderdomliga ansikten. Ornamen-
tik förekommer på alla slags ben och hornföremål. 
En del liknar det som påträffats i Finnmark, annat 
förefaller ha ett lokalt ursprung medan få föremål 
påminner om benornamentiken som påträffas läng-
re österut i Sibirien (Gurina 1987:45).

Gurina (1987:45) menar att kontakterna med 
de omgivande områdena i norra Norge och Finland 
är mest synliga i det mesolitiska materialet och i ma-
terialet från tidig metalltid. Olika kontakter etablera-
des mellan invånarna på nordvästra Kolahalvön och 
de grupper som använde sig av snörkeramik, troli-
gen de i södra Sverige som rörde sig norrut via Bot-
tenviken. Kontakterna mot de mer närliggande om-
rådena i Karelen har varit mer frekventa i de södra 
och centrala delarna av Kolahalvön vid ex Lovozero 
och Kandalaksja (se fi g. 5.10.). I norr och i de syd-
östra delarna av Kola fi nns nästan inga spår av dessa 
kontakter över huvud taget. Några östliga infl uenser 
har nästan inte heller påträffats. Invånarna på Kola-
halvön uppvisar, enligt Gurina (1987:47), från me-
solitikum och framåt nära kopplingar till omgivande 
grupper i nuvarande Karelen, (norra) Finland och 
Finnmark. Enligt henne blir slutsumman av detta 
ett etnokulturellt område representerade av en rad 
närbesläktade kulturer (Gurina 1987:47).

5.4.1. Sammanfattning

Information kring hur bostäderna varit utformade 
och utvecklats på Kolahalvön under stenåldern är 
inte väl belyst i den litteratur jag haft tillgång till. 
Tältkonstruktioner nämns under mesolitikum, de 
neolitiska bostäderna omnämns nästan inte alls. 
Boplatserna blir generellt successivt fl er och större 
under slutet av mesolitikum och neolitikum. Under 
slutet av neolitikum fi nns paralleller till bostäderna 
i Finnmark i form av de så kallade gressbakkentuf-
terna. Under 1990-talet förekom samarbetsprojekt 
mellan norska och ryska arkeologer i Ust-Drozdov-
ka då minst ett senneolitiskt hus av gressbakkentyp 
undersöktes, tyvärr har inte resultaten därifrån pu-
blicerats än. Beskrivningen av utvecklingen under 
tidig metalltid som Gurina (1987:43) gör med större 
boplatser än tidigare under neolitikum skiljer sig 
emot den i Karelen och i andra omgivande områden 
där boplatsernas yta oftast beskrivs minska jämfört 
med de neolitiska.

5.5. Boplatsvallar söder om 
Norrbottensområdet

I Skåne fi nns från mesolitikum små nedgrävda hydd-
bottnar ca 3 m i diameter. Dateringarna ligger från 
boreal tid upp i tidig atlantisk tid. Från Skateholms-
boplatsen i Skåne fi nns en närmast rektangulärt 
bostad 10,7x6,5 m, nedgrävt 0,2-0,3 m i markytan 
daterat till mellan 6500-6200 BP. Så kallade grop-
hus fi nns belagda från tidigneolitikum och fram till 
den sena stridsyxekulturen (Larsson 1995:24, 27 och 
41, 1998:54). Under senneolitikum fi nns tre olika 
typer av s.k. grophus i Sydskandinavien. Den ena 
konstruktionen ingår som i en del av långhuset, den 
andra saknar bärande stolpar och den tredje består 
av konstruktioner med mittsula. Storleken på hu-
sen varierar mellan 10-100 m2 (Larsson 1998:56). 
Många olika hustyper är belagda från senneolitikum 
men vad de representerar är oklart. Enligt Larsson 
(1998:56) påträffas inte olika typer av hus tillsam-
mans i södra Sverige under den här tiden.

I samband med undersökningarna i Mä-
lardalen framkom vid av Pärlängsberget små ned-
grävda bostäder 2-3x3 m stora som 14C-daterats 
till övergången mellan mesolitikum-tidigneolitikum 
(Hallgren m fl . 1995:13 och 30, Göthberg 1995:67). 
Bostadsformen förefaller vara ovanlig i området, 
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författarna lägger stort arbete på att visa att det 
verkligen är bostäder man undersökt. Parallellerna 
till bostäderna hämtas i huvudsak från norra Skan-
dinavien, men även från Danmark (se Hallgren m 
fl . 1995:15-17). Liknande hus har även påträffats i 
Åloppe i Nysätra, Uppland (Göthberg 1995:67). 
Förmodligen fi nns konstruktioner med nedgrävda 
hus redan tidigare under senmesolitisk/tidigneoli-
tisk tid eller tidigare i Mälardalen. 

I Gästrikland och Hälsingland saknas under-
sökningar av boplatsvallar, men en förbättring av 
källäget har påbörjats i form av nya inventeringar 
(Björk 1998:12a). Enligt Björck (1998:9b) fi nns det 
boplatsvallar från mesolitikum i Gävleborg, stor-
leken på husen varierar mellan 7-9x4-5 m. Under 
neolitikum minskar golvytan till 2-2,5x3-3,5 meter 
och husen är heller inte längre försänkta i marken. 
Däremot uppträder bostäderna i stora koncentratio-
ner på så kallade gropkeramiska boplatser (Björck 
1998:9b).

I Mellannorrlands kustland är kännedomen 
om boplatserna från sten och bronsålder genom in-
venteringar och arkeologiska undersökningar ännu 
dålig (Liedgren 1995:117). Boplatsvallar förekom-

mer hittills på ett begränsat antal lokaler i Väster-
norrland. De fl esta boplatser saknar okulära spår 
efter byggnadskonstruktioner (Liedgren 1995:117). 
I samband med länsstyrelsen i Västernorrlands till-
synsarbeten 2004 framkom en boplats med fyra bo-
platsvallar på ca 105 m ö h. RAÄ nr 180 Attmar sn. 
Boplatsen var tidigare felaktigt registrerad i FMIS 
som igeneroderade fångstgropar. Inom ett ca 30x40 
m stort område med körskador fanns förutom fyra 
boplatsvallar bitvis rikligt med kvartsavslag och 
skörbränd sten. Enstaka avslag i grönsten påträffa-
des också. Lokalen kan om den en gång anlades i ett 
strandnära läge vid den dåvarande kusten ha varit 
bebodd någon gång kring ca 5500-5000 fvt.

I Ångermanland fanns få kända boplatsvallar 
innan den nya järnvägen, den så kallade Botniaba-
nan, började byggas. Sedan tidigare var ingen kus-
tanknuten boplatsvall från stenåldern heller totalun-
dersökt längs norrlandskusten. I samband med un-
dersökningarna längs Botniabanan åren 2001-2003, 
framkom ett femtontal tidigare okända boplatsvallar 
på två närliggande lokaler, Kornsjövägen och Bjäs-
tamon. De är båda i huvudsak från senneolitikum 
men även andra tidsperioder fi nns representerade 

Fig. 5.11. Schaktplan över undersökningarna vid Kornsjövägen efter Lindqvist (2004:111).
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(Lindqvist 2004, 2007a och b, Holback m fl  2004, 
Holback 2007). 

Boplatsen vid Kornsjövägen, RAÄ nr 306 
Nätra sn, var delvis belägen i en relativt brant syd-
sluttning på 67-59 m ö h., benämnd yta A . Boplat-
sen fortsatte sedan på en platå nedanför sluttningen 
på ca 55-50 m ö h., benämnd yta B (se fi g. 5:11.). 

Stora delar av boplatsen på platån var över-
lagrad av jordmassor som eroderat ner från slutt-
ningen efter att den övergetts. Bitvis påträffades, för 
norrländska förhållanden, kraftiga kulturlager, 0,4-
0,6 m tjocka. Totalt utgjordes undersökningsområ-
det av 12500 m2 varav 961 m2 rutgrävdes (Lindqvist 
2004:6-8 och 12). Vid undersökningarna framkom 
och dokumenterades rester efter fem bostäder. 
Koncentrationer av skörbränd sten förefaller visa 
var husen legat, utifrån koncentrationer med skör-
bränd sten kan platsen ha haft ytterligare två eller 
tre bostäder (Lindqvist 2004:15, 2007a:118). En del 
av husen, ex hus III var av s.k. suterrängmodell d v 
s ingrävda i sluttningen och uppvisade även nivå-
skillnader i golvytan. I hus III var nivåskillnaden så 
stor som 0,7 m mellan den norra och södra delen av 
golvytan i en bostad som varit 9x5 m stort. Delar av 
golvytan var rensad på sten. Två 14C-prover analyse-
rades från huset och resulterade i en datering tagen 

i golvnivån till 4540+70BP (Ua-18987) kalibrerat två 
sigma 3550-2900 fvt. Det andra 14C-provet togs från 
en härdgrop i bostaden och daterades till 4315+75BP 
(Ua-16861) 3300-2600 fvt. (Lindqvist 2004:31, 36 
och 97, 2007:126-127). Några förslag till hur husen 
vid Kornsjövägen varit konstruerande fi nns inte 
i rapporten men Lindqvist (2004:41) menar att de 
baserats på stolpburna konstruktion. Samma typ av 
bostadshus har använts under perioden 3000-2300 
fvt. (Lindqvist 2007a:143). 

I några av de större bostäderna som ex hus 
I, 15x4 m, och hus IV, 13x5 m framkom även där 
centralt belägna härdgropar samt stolphål som ib-
land uppträdde i rader och ibland oregelbundet. 
Även rännor längs väggsidorna förekom (Lindqvist 
1994:29-30 och 33-34). Hus nr II var en mindre när-
mast runt hus ca 5 m i diameter. Den omgavs av en 
mörkfärgad ränna som minskade i omfång mot norr 
och avslutades med en öppning. I golvytan på hus II 
påträffades två centralt placerade härdgropar varav 
den ena troligen utgjort en kokgrop. Härdgropen 
dateras till 4130+45BP (Ua-22178) 2880-2570 fvt. 
(A31) och till 4075+45BP (Ua-22179) 2870-2470 fvt. 
(A35) medan rännan (A45) dateras till 3900+40BP 
(Ua-22177) 2480-2200 fvt. (Lindqvist 2004:32,37 
och 97, 2007a:128-129).

Art Vinter Vår Sommar Höst
Vikaresäl X X X
Grönlandssäl X
Cervid X X
Bäver X X X
Utter X
Skogsmård X
Andfåglar X X
Hönsfåglar X X
Abborre X X X X
Gös X X X
Gädda X X X X
Karpfi sk X X
Mört X X
Lake X
Sik X X X
Laxfi sk X X
Simpa X
Flundra X
Torskfi sk X X X
Sill X X

Tabell 5:2. Lämpliga 
jaktsäsonger för de 
påträffade arterna på 
Bjästamon. Kryss med fet 
stil markerar vanligaste 
jaktsäsong i etnografi ska 
material, efter Olson m fl  
(2007:56).
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Vid undersökningarna på Kornsjövägen 
framkom ca 4,5 kg ben. Av det osteologiskt ana-
lyserade benmaterialet dominerar säl. Vikaresäl, 
gråsäl och grönlandssäl fi nns representerade. Öv-
riga djurarter är bäver, hare, mårddjur, utter, laxfi sk, 
gädda, torskfi sk, fl undra, fågel och något som kan 
vara rester efter älghorn (Lindqvist 2004:16, Olsson 
2004:196, Lindqvist 2007a:139-140). 

Totalt registrerades 638 fynd. Stenmaterialet 
från platsen består till största delen av kvarts ca 5,9 
kg (1581 bitar), följt av kvartsit 1,6 kg (137 bitar). 
Flintan utgör 0,4 kg (540 bitar). Rödockran består 
av ca 250 gram. Keramik framkom till en vikt av 
2,6 kg motsvarande 2584 bitar inom en begränsad 
yta i hus fyra. Två typer av keramikgods registre-
rades, ett poröst och ett fast gods. Huvuddelen av 
keramiken bestod av fast gods och det mesta av den 
framkom inom yta C i anslutning till hus IV (Lind-
qvist 2004:17-19, 2007a:135-137). Bland föremålen 
dominerar fynd av skrapor, 110 st. Skrapor var van-
ligast i hus IV och i den östra delen av yta C. I öv-
rigt förekom de i begränsad mängd. Inga fynd av 
sädeskorn framkom (Lindqvist 2004:22-23). Till de 
mer ovanliga fynden, för mellannorrländska förhål-
landen, hör tre spånpilspetsar i fl inta, vanligt före-
kommande föremål på gropkeramiska lokaler. Två 
av pilspetsarna har senare omarbetats till skrapor 
(Lindqvist 2004:24, 2007a:125).

Endast en mindre bergklack skiljer de båda 
lokalerna åt på Bjästamon och Kornsjövägen och 
troligen utgör de en sammanhängande enhet som 
haft en utsträckning efter kusten av ca en kilometer 
(Lindqvist 2007a:142, Lundberg 2007:194). På sam-
ma boplatsområde fi nns således en stor variation i 
valet att förlägga bosättningar och var olika saker 
utspelar sig på området. De delar av boplatsområ-
det som tillhör Kornsjövägen och ligger i en kraftig 
sluttning kan ses som ovanligt. Ovanligt för att vi 
helt enkelt kanske inte känner till den yngre stenål-
derns lämningar i området (Lindqvist 2007a:118).

Vid undersökningarna av lämningarna på 
Bjästamon, RAÄ nr 307, 318 och RAÄ nr 321 Nätra 
sn, avtorvades en yta på 40200 m2 inom ett område 
på 650x50 m samt ett 140x18 m stort område. Un-
dersökningsområdena indelades i delområdena A-E. 
De undersökta ytorna är belägna på mellan 62-48 m 
ö h. på en svagt sydsluttande tallmo. Stora delar av 
området domineras av sand (Holback m fl  2004:6-7 
se även fi g. 5.12.). Totalt kom över 400 anläggningar 
att undersökas på Bjästamon av dem påträffades 

117 st i anslutning till en stor boplatsvall (A983 ock-
så benämnd hus 1 i rapporten). Totalt framkom nio 
boplatsvallar samt ytterligare två anläggningar som 
bedömdes som bostäder (hus nr 3 och 4 i rappor-
ten). Två boplatsvallar totalundersöktes, nr 1 och 5, 
samt två bostäder anlagda direkt på marken, nr 3 
och 4. I övriga boplatsvallar gjordes mindre under-
sökningar och stickprov. 

Den största boplatsvallen, nr 1, mätte 30x10 
m inklusive vallar. Efter undersökning så visade 
sig golvytan ha uppgått till 24x6,5 m. Bostaden var 
rumsindelad i två– kanske tre sektioner. En del hade 
utgjort bostadsdel, 12x6,5 m stor, och innehöll bl 
a fyra härdar. En annan del hade varit förrådsdel, 
10x6,5 m stor. Den delen hade ett försänkt golvplan 
i förhållande till bostadsdelen. Förrådsdelen inne-
höll bland annat ett upplag av sten och en malsten. 
Mellan bostads- och förrådsdelen fanns en entrédel 
i form av en ca två meter bred korridor mellan bo-
stad och förråd. Anläggningen antas huvudsakligen 
ha använts under perioden 2400-2200 fvt. (Holback 
m fl  2004:24-29, Holback 2007:169) . Själva bostads-
delen i huset verkar ha bestått av en konstruktion 
med timrade väggar (Holback 2007:170). Medan 
förrådsdelen antas ha varit stolpbaserad och väggar-
na kan ha bestått av fl ätverk eller stående alternativt 
liggande timmer (Holback 2007:173). 

Hus 2 var beläget i och under södra vallen 
på hus ett och är något äldre än det senare ca 2800-
2450 fvt. Storleken på hus 2 var 5x4,6 m stort. Hus 
3 har varit 22x9 m stort och liknar till viss del hus ett 
men saknar vallar och en i marken försänkt golvyta. 
I mitten fanns en tydlig och väl lagd härd. Anlägg-
ningen är enligt 14C-dateringarna något äldre än hus 
1 med dateringar till 3993+27 BP (KIA20293) och 
4050+45 BP (Ua-27099). Vilket kalibrerat två sigma 
blir 2573-2510 fvt. respektive 2698-2471 (Stuvier 
och Reimer 1993). Hus 4 tolkas som en liten hydda, 
ej nergrävd i marken, närmast rund till formen och 
4,7- till 5,2 m i diameter. Dateringen 3875+45 BP 
(lab nr saknas), kalibrerad två sigma till 2470-2270 
fvt. (Stuvier och Reimer 1993) antyder att den kan 
vara något yngre än hus 1. Hus 5 framkom först 
efter avtorvningen och var 9,5x5,5 m stort med två 
tydligt stenlagda härdar i golvytan. Två 14C-datering-
ar fi nns från hus 5 en till 4130+70 BP (lab nr saknas) 
och en till 4125+65 BP (lab nr saknas) (Holback m 
fl  2004:30-32). Vilket kalibrerat två sigma blir 2890-
2570 fvt. respektive 2880-2570 fvt. (Stuvier och Rei-
mer 2004). 
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Utanför själva exploateringsytan undersök-
tes 1m2 i en 12x8 m stor boplatsvall (A1000181). I 
den undersökta rutan framkom skärvsten, brända 
ben, avslag, små mängder av keramik av fast gods 
samt fem skärvor asbestkeramik. Norr om under-
sökningsområdet framkom tre st i rad liggande bo-
platsvallar. Anläggning A23134 syntes som två upp-
kastade vallar runt en svag försänkning 9x7 m stor. 
Den mittersta boplatsvallen och den längst i öster 
av de tre, var båda 13x10 m stora. Boplatsvallen i 
mitten A23031 kom att undersökas via ett 12x1 m 
brett schakt genom långsidorna på de omgivande 
vallarna. I schaktet framkom sex anläggningar, en 
skärvstenskoncentration och fem gropar samt en hel 
del fynd. Från skärvstenskoncentrationen togs ett 
14C-prov som daterades till 3940+45 BP (Ua-27098) 
(Holback m fl  2004:33). Vilket kalibrerat två sigma 
blir 2500-2295 fvt. (Stuvier och Reimer 1993).

Totalt tillvaratogs och registrerades 13293 
fyndposter på Bjästamon, 137 st av dem hör till en 
senare samisk bosättning på platsen efter 1500-ta-
let. Totalt tillvaratogs ca 42,5 kg keramik fördelat på 
53208 poster. Ca 68 kg brända ben framkom. Andra 
större fyndposter är kvarts som uppgår till ca 28,5 

kg fördelat på 14820 poster (Holback m fl  2004:34). 
Keramiken i materialet uppvisar en enhetlig dekor 
med låg grad av variation. Dekoren består mest 
av gropar, snörornamentik samt ospecifi cerade in-
tryck och streck samt någon kamstämpel. Dekoren 
är glesare på det fasta godset än på det porösa och 
koncentrerat kring mynningarna. Stenmaterialet do-
mineras av kvarts, ojämnt spritt över området. 92% 
av kvartsföremålen utgörs av skrapor (142 st). För 
föremål tillverkade i kvartsit är skrapandelen något 
lägre 76% eller 78 st. Den rumsliga distributionen 
av råmaterial är ojämn inom undersökningsområ-
det. Kvarts saknas i delområde F:s norra del, kvartsit 
saknas på delområde B och F. Flinta förekommer 
inte på delområde B och C (Holback m fl  2004:36-
37 se fi g. 5.12.). 

Totalt påträffades 20,5 sädeskorn inom om-
rådet, huvuddelen av dem var olika former av korn 
samt enstaka kubbvete. I samband med makrofos-
silanalysen uppges att 27,5 sädeskorn tillvaratogs, de 
utgjordes av kubbvete, korn, vanligt korn och ospe-
cifi cerad säd. 0,33 kg hasselnötsskal tillvaratogs. Det 
mesta framkom i hus 1. Vilda bär som mjölon, hägg-
bär, hallon, kråkbär och skogsbär påträffades liksom 

Fig. 5.12. Karta över RAÄ nr 307, 318 och 321 Nätra sn vid Bjästamon efter Holback m fl  (2004:321).
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förkolnad musavföring (Holback m fl  2004:45 och 
48). Ungefär 9,5 kg av benmaterialet har analyserats. 
Materialet domineras av säl, vikaren är vanligast men 
även grönlandssäl förekommer. Andra identifi erade 
djurarter är mård, mårddjur, stor gräsätare, älg, bä-
ver, utter, räv eller hund, hare, järpe, tjäder, andfågel. 
Fiskbenen domineras av fl undra och simpa. Övriga 
påträffade fi skarter är gädda abborre, gös, karp-
fi sk, laxfi sk, sik, torsk, sill och lake (Holback m.fl . 
2004:47).

Någon förändring över tid i näringsfång an-
ser man sig inte kunna se i benmaterialet. Säsongs-
mässigheten på arterna täcker stora delar av året (se 
tabell 5.1.). Benmaterialet kombinerat med det ar-
keobotaniska materialet gör att man antar att platsen 
varit bebodd året om (Holback m fl  2004:54, Olson 
m fl  2007:68). Av benspridningen från säl syns två 
rumsliga områden dit vissa delar av sälen hamnat. 
Det ena området består i hög grad av sälkranier och 
det andra består av en varierad anatomisk represen-
tation av sälens kroppsdelar (Olson m fl  2007:68).

Boplatsen anses inte ha varit direkt strand-
bunden när den anlades utan tros ha legat ca 100 m 
från dåvarande strandlinje under den tidiga bosätt-
ningsfasen som motsvaras av hus 2 från ca 2800-
2400 fvt. Under nästa bosättningsfas låg lokalen 
ca 130 m från stranden som motsvaras av använd-
ningstiden för hus 1 ca 2400-2000 fvt. (Holback m fl  
2004:49). I en senare artikel anges att hus ett troligen 

varit i bruk under ca 80 till 100 år (Hol-
back 2007:177).

I Sävar, Västerbotten undersök-
tes ca 50% av en boplatsvall samt någ-
ra mindre ytor utanför 1991-93 i sam-
band med Umeå Universitets semina-
riegrävningar för arkeologistudenter. 
Boplatsvallen var oval ca 12x8,5 m 
stor inklusive vall, med ett inre mått av 
8x2,5 m (se fi g. 5.13.). En enkel fos-
fatanalys hade sedan tidigare visat på 
förhöjda fosfatvärden innanför vallen 
(Sanden 1996:25). I nordvästra delen 
fanns en mindre tillbyggnad i form av 
en boplatsgrop liknande de som före-
kommer i Norrbotten i anslutning till 
en del boplatsvallar. 

En 14C dateringar från tuggkå-
da gav dateringen 3310+70 BP (CAMS-
7419). Kalibrerat två sigma blir det en 
datering till 1740-1440 fvt. (Stuvier och 

Reimer 1993). Sandén (1996:29) menar att topo-
grafi n och höjden över havet (43 m) gör att loka-
len troligen användes under en kort tid någon gång 
mellan 1600-1500 fvt. (Sanden 1995:178 1996:29). 
Vid denna lokal var avsaknaden av skörbränd sten 
påtaglig, vidare lyckades man inte se någon nedgräv-
ning i markytan i profi lerna på boplatsvallen, trots 
att golvytan var försänkt i förhållande till den om-
givande marken. Fynd gjordes av bifacialt slagna 
pilspetsar med tvär- och urnupen bas, en tillverk-
ningsplats för stenredskap, två grönstensyxor samt 
ett 20-tal tuggummin. En hårmagrad textilkeramik 
framkom, som hittills inte påträffats på så många lo-
kaler i Sverige. Obrända ben av vikaresäl samt fi sk-
ben påtäffades, inget bränt benmaterial framkom 
(Sandén 1995:176 och 178, 1996:26-28).

I samband med projektet skog och historia 
påträffades en boplatsvall RAÄ nr 648 Nordmaling 
sn Västerbotten. Innan undersökningen syntes an-
läggningen som en rektangulär försänkning i mar-
ken 7x4 m stor 0,2 m djup med enstaka skörbrända 
stenar i de centrala delarna (se fi g. 5.14.). På lokalen 
fi nns ytterligare minst en liknande anläggning. Lo-
kalen ligger idag på ca 85 m ö h. inte långt från en 
mindre tjärn (Andersson & Sandén 2007:93,95 och 
97). I samband med undersökningen påträffades i de 
centrala delarna en skärvstenspackning 0,8 m i dia-
meter bestående av fåtal större stenar 0,2-0,4 m sto-
ra samt ett antal mindre skörbrända stenar. I övrigt 

Fig. 5.13. Schaktplan med fyndspridningen inlagd på RAÄ nr 202 Sävar sn efter 
Sandén (1996:28).
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framkom ett antal mindre avslag i kvarts samt delar 
av en smidesskålla (Andersson & Sandén 2007:97). 
I en provruta utanför anläggningen påträffades mer 
slagg samt en bit asbestmagrad keramik. Från prov-
rutan analyserades ett 14C-prov som gav en datering 
till 160-40 fvt. (Andersson & Sandén 2007:100-101). 
Lokalen är intressant med tanke på fynden och det 
ovanliga läget. Den bekräftar även den bild som 
fi nns från Norrbottens kust och inland under tidig 
metalltid (se kap 4) att boplatsvallar kommer i bruk 
igen århundradena strax före vår tideräknings bör-
jan samt att de då anläggs i mer varierade lägen än 
under neolitikum.

5.5.1. Sammanfattning

Kännedom och kunskap om boplatsvallar i kustom-
rådena söder om Norrbotten är liten i Sverige. Ex-
empel på spridda förekomster från olika tidpunkter 
av stenåldern fi nns längs hela Östersjökusten och 
upp längs Bottenviken. De stora undersökningarna 
i samband med byggandet av Botniabanan visar på 
att förekomsten av boplatsvallar kan ha varit vanlig 
längs delar av norrlandskusten under hela- eller de-
lar av stenåldern. Det är i dagsläget svårt att avgöra 
hur vanliga lämningarna vid Bjästamon och Korn-
sjövägen är i området från den här tiden. 

Med tanke på den branta topografi n som 
råder längs stora delar av Ångermanlandskusten kan 
man genom specialinventeringar troligen få fram 
ett bra material för vad som är ett representativt 
för regionen vad det gäller antal och förekomst 

av boplatsvallar på olika nivåer över 
havet. 

Boplatsvallar med kopplingar till 
agrar verksamhet är hittills ett ovanligt 
fenomen. Kombinationen förekommer 
hittills bara i Ångermanland och 
i Lofoten av de områden som 
behandlas här. Koppling mellan jakt- 
och fångstgrupper med agrara inslag 
längs Ångermanlandskusten under 
senneolitikum är intressant. 

Tolkningen av huskonstruktio-
nen som Lindqvist (2004, 2007) gör 
att husen baseras på en stoplbaserad 
konstruktion och som för övrigt till 
viss del stöds av Holback m fl  (2004, 
Holback 2007) skiljer också ut de Ång-
ermanländska boplatsvallarna från ob-

servationer gjorda vid undersökningar längre norrut, 
i Finland samt i Ryssland. I Finnmark har däremot 
Schanche (1994) ett liknande konstruktionsförslag 
(se fi g. 5.15.). Vid undersökningarna på Kornsjö-
vägen och vid de på Bjästamon framkom boplats-
vallar där den ena delen av golvytan var försänkt i 
förhållande till den andra. Det här förhållandet har 
observerats på ett par av lokaler med boplatsvallar i 
Norrbotten också, bland annat i Fattenborg.

5.6. Sammanfattande slutsatser 
av kapitel 5

I Finnmark fi nns de hittills äldsta beläggen för bo-
platsvallar från de här jämförda områdena. Från 
ca 7000 f. Kr påträffas där bostäder med försänkt 
golvyta i förhållande till omgivande mark, parallellt 
med dem förekommer lättare konstruktioner anlag-
da ovan mark (Olsen 1994). I samtliga här jämförda 
områden går det att följa boplatsvallar från slutet av 
mesolitisk tid och in i tidig metalltid utom i områ-
dena söder om Norrbotten, där sporadiska nerslag 
fi nns på olika lokaler med boplatsvallar medan ett 
samlat grepp om bebyggelsen av den här typen sak-
nas i ett långtidsperspektiv. Bruket av boplatsvallar 
kopplas främst till vinterbosättning oavsett vilken 
tidsperiod som diskuteras eller, i vissa fall, till året-
runt- bosättningar.

Under mesolitikum fi nns fl era olika typer av 
boplatsvallar beskrivna, till en början har den här 
typen av anläggning ofta en golvyta på mellan 12-

Fig. 5.14. Schaktplan med fyndspridningen inlagd på RAÄ nr 648 Nordmaling sn 
efter Andersson & Sandén (2007:98).
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15 m2 eller mindre. När det gäller huskonstruktio-
ner så fi nns ännu inga kända mesolitiska hus av den 
nergrävda stolphålsbaserade rektangulära typ som 
beskrivs av Filatova (1996) och Zhulnikov (2003) 
omnämnda väster om Finland. 

Jämför man materiell kultur och anläggningar 
mellan de olika områdena med varandra syns fl era 
förändringar över tid. Under slutet av mesolitikum 
och tidigneolitikum uppvisar områdena i Finnmark, 
på Kolahalvön, i norra Finland och i ryska Kare-
len likheter med varandra i några avseenden. Under 
övergången mellan mesolitikum/neolitikum sker en 
kraftig minskning i antalet kända- och undersökta 
boplatsvallar i de områdena (Olsen 1998, Pesonen 
2002 och Zhulnikov 2003). Minskningen i antalet 
boplatsvallar förefaller ske i samband med introdu-
cerandet av den första keramiken till områdena un-
der senmesolitisk tid. Den första kända keramiken 
(Sär 1) spreds över Karelen, Kolahalvön, Finland 
och fram till västra delarna av Finnmark ungefär 
samtidigt i början av 5:e årtusendet fvt., i vad som 
verkar ha varit en snabb takt (se fi g. 5.16.). 

Spridningen av Sär1-keramik till Finnmark 
antas av fl era forskare ske via en annan utifrån kom-
mande befolkning till området men som snart as-
simileras med den redan befi ntliga befolkningen 
på grund av att keramiken snart går ur bruk (Olsen 
1994, Skandfer 2003). 

Under neolitikum ökar antalet boplatsvallar, 
storleken på anläggningarna liksom på själva bo-
platsområdena där de fi nns i Karelen, Finland och 
i Finnmark. De största mängderna påträffas i Finn-
mark och de inre delarna av Bottenviken på fi nsk 
sida. 

Där ingångar konstaterats i boplatsvallarna så 
påträffas de ofta i den omgivande vallens kortsidor 
eller mitt i den långsidan som vetter mot närmsta 
vattenlinje. Endast i Varanger förefaller fyra synliga 
in/utgångar ha varit en vanlig företeelse och då un-
der senneolitikum. I det genomgångna området ut-
anför Sveriges gränser antar man att befolkningen 
lever i olika grader av semisedentära eller sedentära 
samhällen under neolitikum. Samtidigt syns skill-
nader i materialet mellan kust- och inlandsgrupper. 
Vissa lokaler visar på kontaktytor utåt medan andra 
uppvisar en regional särprägel, en del lokaler har 
både kontakter utåt och regional särprägel i exem-
pelvis keramiken. Olika regionala och lokala stilar, 
inom främst keramik, blir vanliga på lokaler i Fin-
land och i Karelen, men även råmaterial och föremål 
med begränsad spridning som bergarten lidit och 
kallhamrad koppar fi nns. 

Under mellanneolitikum minskar likheterna i 
materiell kultur mellan områdena. Enligt min me-
ning, kan områdena delas in lite grovt i en västlig 
region innefattande kustområdena norra Sverige/

Fig. 5.15. Förslag till rekonstruktion till de s.k. gressbakkenhusen i Varanger kan ha sett ut när de användes efter Schanche 
(1994:203).
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Finnmark samt nordvästra Finland och ett östlig i 
form av Finlands inland/Karelen. Kontakterna mel-
lan både det östliga och västliga området verkar suc-
cessivt gå ner i frekvens att döma av de föremål som 
sprids under neolitikum fram till övergången sen-
neolitikum/tidig metalltid ca 2000-1800 fvt. Mellan 
det västra och östra området tycks även en gräns gå 
för bruket att använda upphettade stenar för matlag-
ning (och kanske annan verksamhet) mellan norra 

Finlands kustbosättningar och bosättningarna i in-
landet. I inlandet tycks den här traditionen saknas på 
fi nsk och rysk sida. 

De osteologiska materialen redovisas ganska 
sparsamt i de översikter och arbeten som studerats 
här. Det är svårt att avgöra om någon verklig för-
skjutning sker över tid i jakt- och fångststrategier. 
Under neolitikum poängterar många forskare de 
marina resursernas ökade betydelse som säl, fi sk 

Fig. 5.16. Spridningsbild över kustanknutna senmesolitiska boplatsvallar utanför olika älvdalar efter genomgång i kapitel 4 samt 
spridningsbild över en tidiga Sär I keramik från samma tid ca 5100-4000 fvt. (efter Torvinen 1999:232).
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och sjöfågel (Olsen 1994, Vitenkova 1996, Pesonen 
2002). I Varangerområdet kan man under senneo-
litikum se renen som ett ökat inslag av jaktbytena 
ute vid kusten. I Finland fi nns ett antagande om att 
älgstammen kan ha gått tillbaka på grund av hårt 
jakttryck redan under mesolitikum och att man på 
grund av detta specialiserar sig mot marin fångst, 
främst mot säljakt under början av neolitikum vid 
kusten. Mellan de norra och södra kustbosättning-
arna i Finland syns en skillnad under mesolitikum, 
i norr så dominerar älgben på kustlokaler medan 
sälben dominerar i det södra området längs Finska 
viken från samma tid. Under neolitikum blir sälben 

dominerande även på kustlokalerna i norr. I en av 
de kustbundna boplatsvallarna från tidig metalltid i 
norra Finlands kustland har renben påträffats men 
ben av säl dominerar fortfarande. Kanske är fynden 
av renbenen där en indikation på att nya jaktstrate-
gier etablerats. De kan även vare ett resultat av en 
ökad interaktion mellan kust och inlandsgrupper, ett 
nytt bosättningsmönster eller båda delarna.

I slutet av neolitikum går antalet boplat-
ser med nergrävda hus ner men ytan/storleken på 
husen ökar så att de största husen återfi nns under 
senneolitikum (se fi g. 5.17.). Därefter försvinner de 
mer eller mindre helt eller delvis över hela området. 

Fig. 5.17. Generell bild av förändringen i storlek och utseende på boplatsvallarna i Norrbotten, Finnmark, Finland och Karelen. 
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Storleken på boplatsvallarna som anläggs efter tidig 
metalltid förefaller också att ha minskat. Minskning-
en förklaras generellt med att samhällena blir mer 
mobila igen. För Finnmarks del antar en del forskare 
att det beror på att den sedentära livsföringen ute 
vid kusten kollapsar till följd av inre motsättning-
ar i samhällena (ex Schanche 1994, Olsen 1994). I 
Finland och Ryssland föreslår en del forskare att 
orsaken till att de stora lokalerna med boplatsvallar 
övergavs kan ha berott på en befolkningsminskning 
orsakad av resursbrist (Nunez & Okkonen 1999, 
Zhulnikov 2003). Andra forskare talar allmänt om 
en övergång till ökad mobilitet. Därtill konstaterars 
att när man slutat använda boplatsvallar blir boplat-
serna i huvudsak mindre och att det i sig kan vara ett 
resultat av kortare uppehåll på varje lokal eller ett re-
sultat av att befolkningen minskat gentemot tidigare 
period (Lavento 2001). Negativa förändringar i fl ora 
och fauna sett till mängden producerad biomassa 
samt inverkan från agrara grupper i söder ses också 
som möjliga orsaker till förändringarna i Karelen 
vid samma tidpunkt ( Zhulnikov 2003).

När de nergrävda huskonstruktionerna för-
svinner, eller i samband med det, uppträder en mer 
enhetlig materiell kultur igen över hela området. Ex-
empel på fynd som påträffas i både kust- och in-
landsmiljöer är textilkeramik, asbestmagrad keramik, 
bifacialt slagna spetsar med tvär bas, klubbor med 
skaftränna och senare ananinobronser och gjutfor-
mar för den typen av bronser. Det här tyder på att de 
materiella utbytena ökar över större områden. Sam-
tidigt med detta utjämnas de regionala skillnaderna 
mellan kust och inland i avseende på materiell kultur 
utom i anläggande av gravarrösen och stensättningar 
som förblir en kustföreteelse runt Bottenviken fram 
till järnålder/yngre metalltid.

Områdena som diskuterats här delar ett par 
saker som utifrån kan ha påverkat samhällena. Det 
ena är att de under neolitikum till stora delar var 
omgivna av (och i viss kontakt med) jordbrukande 
grupper. Det andra är att de påverkas av de följder 
som det kallare och fuktigare klimatet medför under 
atlantisk tid. Graden av förändring mellan de olika 
områdena är dock relativt stora. Den direkta interak-
tion med agrara grupper torde ha varierat mellan oli-
ka områden. Klimatets förändring påverkade också 
områdena olika, avskogning skedde exempelvis en-
dast i delar av Finnmark och på Kolahalvön under 
slutet av neolitikum. Granens ökade utbredning på 
lövskogens bekostnad skedde främst i Finland och 

norra Sverige. 
De fynd som får störst spridning i hela områ-

det kommer i huvudsak under perioden efter använ-
dandet av boplatsvallar i form av textilkeramik och 
pilspetsar med tvär bas. Nedgången i anläggandet 
av boplatsvallar kan således ha sin orsak i föränd-
ringar inom/med de nordliga samhällena som sker 
tämligen samtidigt över en stor geografi sk yta. Att 
anläggandet av nergrävda hus inte helt försvinner i 
vissa områden kan hänga samman med att de områ-
dena där de blir kvar, av olika skäl, motstår delar av 
de förändringar som pågår. Eller att boplatsvallarna 
kan inlemmas i nya förhållanden och därmed spela 
en annan roll i en ny historisk situation. Att använda 
en enkel förklaringsmodell där orsak och verkan = 
synligt resultat är vanskligt. 

Det fi nns en på likartat sätt registrerad ned-
gång i antalet anlagda boplatsvallar i övergången 
mellan mesolitikum och neolitikum. Det förhållan-
det har nästan inte berörts i de verk jag studerat. Man 
kan i vart fall inte förklara den nedgången med en 
klimatförsämring (möjligen klimatförbättring), inte 
heller med resursminskning (dock med resursök-
ning i en del områden). Möjligen kan det ses som ett 
resultat av interaktion/påverkan med jordbrukande 
grupper. Det är dock oklart hur det skett vid den 
här tidpunkten och det fi nns hittills inget som pekar 
på det. En ökad interaktion mellan jakt- och fångst-
samhällena i de här områdena och agrara grupper 
syns inte i den materiella kulturen, förutom kanske 
genom Sär 1 keramiken. Snarare syns en påbörjad 
minskning i interaktion (det är kanske är av bety-
delse) och en början till skapandet av mer tydliga 
regionala identiteter i materiell kultur under början 
av neolitikum. 
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6. Boplatsvallar och 
samhälle, en syntes för ett 
långtidsperspektiv

6.1. Boplatsvallarnas roll över tid 
längs Norrbottenskusten 

Boplatsvallarnas utseende och förekomst förändrats 
över tid. Det framstår efter genomgången i kapitel 4. 
Indirekt kan det också tyda på förändringar i deras 
betydelse i samhället över tid. Resultatet av genom-
gången av inventeringens material visar på att an-
läggningarna, i vart fall periodvis, använts vid kust-
områdena utanför alla älvdalar i Norrbotten, men 
med varierande frekvens och grad under olika tider. 
Studierna av inventeringens material visar också på 
att boplatsvallar koncentreras geografi skt till de öst-
ra delarna av Norrbottens kustland på nivåer över 
havet som motsvarar senmesolitikum, tidig- och 
mellanneolitikum, i och utanför Kalix- och Torne 
älvdalar. Där de utgör den västra delen av koncen-
trationerna av lokalerna i den inre delen av Botten-
vilken (Se fi g. 6.1). Avsaknaden av boplatsvallar mel-
lan olika nivåer över havet beror troligen inte på att 
attraktiva områden i andra älvdalar varit utsatta för 
exploateringar. 

Tittar man på boplatsvallarnas lokalisering så 
ligger de under mesolitikum i många fall långt inne 
i de fjordliknande vikarna utanför älvmynningarna 
som fi nns vid den här tidpunkten (Fig. 4.50). Under 
neolitikum förändras den placeringen i större 
utsträckning till de yttre kuststråken, gärna till större 
havsvikar eller öar men inte nödvändigtvis med 
någon nära koppling till älvmynningarna (Fig. 4.55 
och 4.57).

Utifrån den rumsliga placeringen i invente-
ringens material syns att i samband med pionjär-
kolonisationen av området strax under HK anläggs 
de första boplatsvallarna. Dateringarna hit är dock 
ännu inte bekräftade genom arkeologiska undersök-
ningar och 14C-analyser. De anläggningar som kan 
vara äldst, utifrån höjden över havet, är påträffade i 
Tornedalen och i Lule älvdal. Boplatsvallar är hittills 
få på de högre nivåerna närmast HK, liksom andra 
anläggningar (se fi g. 4.38. och 4.41.). Områden strax 
under HK kan ha varit lägre prioriterade i samband 
med fornminnesinventeringen, som antytts i kapitel 

4 och den totala mängden kända förekomster är tro-
ligen ännu inte representativ i förhållande till kända 
förekomster av fornlämningar på lägre nivåer över 
havet. Andra orsaker är också tänkbara. Exempelvis 
kan det snabba landhöjningsförloppet direkt efter 
isavsmältningen göra det svårare att hitta lokalerna. 
Andra typer av bosättningsmönster än senare kan 
ha varit i bruk eller så kan boplatsvallarna ha hört 
till en ovanligare typ av bostad strax efter isavsmält-
ningen.

Boplatsvallarna som kan tillhöra olika delar 
av mesolitikum i området, nivåer 80 m över havet 
och upp till HK, totalt 120 boplatsvallar i invente-
ringens material, tyder på att bostäderna i huvudsak 
hade ett bottenplan innanför vallarna som vanligen 
var under 12 m2. Den genomsnittliga storleken på 
boplatsvallar från mesolitikum är likartad under hela 
perioden. Vanligtvis påträffas boplatsvallarna en-
samliggande, ibland två åt gången och i undantags-
fall påträffas fl er. Golvytornas inre utseende under 
mesolitikum domineras av runda eller ovala former 
(se fi g. 4.77.).

Antalet registrerade boplatsvallar från slutet 
av mesolitikum (99-80 m ö h.) utgör en tydlig ökning 
jämfört med högre (äldre) nivåer. Antalet kända lo-
kaler med boplatsvallar är också större här än senare 
under neolitikum. Min tolkning av att man påträf-
fat fl er boplatsvallar under slutet av mesolitikum är 
att materialet avspeglar en början till förändringar i 
social organisation och i bosättningsmönstret. Dels 
syns det i att samtliga större älvdalar är represente-
rade i inventeringens material inom intervallet 99-80 
m ö h., liksom skogsälvarna Råneå- och Töreälven. 

Ökningen och spridningen indikerar troligen 
en brytningstid med ett ökat inslag i anläggandet av 
mer permanenta bostäder. Det kan tyda på föränd-
ringar i bosättningsmönstret, ex kanske mot ett fas-
tare bosättningsmönster och/eller i form av längre 
bosättningstid på samma plats under delar av året 
jämfört med tidigare. På de här nivåerna påträffas 
för första gången i materialet boplatsvallar som är 
hopsatta med varandra i form av en gemensam vall-
del ex RAÄ nr 216 Hietaniemi sn, RAÄ nr 967 Älvs-
by sn och RAÄ nr 563 Överkalix sn. Vilket kan vara 
en medveten handling för att manifestera samhörig-
het och nära relation mellan hushållen. Andelen bo-
platsvallar belägna i klapper sjunker i förhållande till 
boplatsvallar anlagda i fi nare moränmark vilket även 
kan indikera en förändring i bruket av de yttre kust-
banden där anläggningar i klapper oftast anlagts. 
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Under slutet av mesolitikum förefaller varia-
tion och storlek på anläggningarna att öka jämfört 
med tidigare perioder även om de fl esta anläggning-
ar fortfarande har ett inre golvplan som understi-
ger 12 m2. Antalet registrerade boplatsvallar (1,4 st) 
per lokal är likartat som tidigare under äldre delar 
av mesolitikum. Formerna på golvytan domineras 

fortfarande av ovala/runda formen, men ca 28% av 
golvytorna är rektangulära/kvadratiska under sen-
mesolitikum. Vilket är en ökning i materialet för den 
senare formen gentemot högre belägna anläggning-
ar (>100 m ö h – HK) där ca 11,5% har rektangu-
lär/kvadratisk form på golvytan. 

Den relativt höga vertikala spridningen av 

Fig. 6.1. Generell spridningsbild över mängden kända boplatsvallar från i huvudsak neolitikum i de jämförda områdena. Uppgifterna över 
områdena tagna ur FMIS för Norrbotten, för Finland Pesonen (2002:24-26), för Finnmarks och Nordtroms fylken är uppgifterna tagna 
ur Askeladden (norsk motsvarighet till FMIS), för Karelen Zhulnikov (2003 fi g. 2.).
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fynd på ett par av de undersökta lokalerna ex Al-
träsket 103-93 m ö h., RAÄ nr 184 Överluleå sn, 
och i Ansvar 92-84, m ö h., RAÄ nr 393 Överkalix 
sn, kan stärka antagandet att man haft relativt fasta/
återkommande bosättningar ute vid kusten. Här kan 
den lokala topografi n också spela en roll för åter-
kommande bosättningar under längre tid. Vissa av 
boplatsens anläggningar kan också ha förlagts högre 
upp terrängen för att undgå att bli skadade i sam-
band med förändringar i vattenståndet. 

Om den vertikala spridningen visar sig bero 
på ett stabilare bosättningsmönster kan det innebära 
att rörelserna i landskapet har minskat jämfört med 
tidigare under mesolitikum. Det kan också innebära 
ett ökat utrymme för att lägga mer tid och kraft på 
olika permanenta anläggningar. Förhållandena är 
ännu så länge svåra att diskutera då det inte fram-
kommit så mycket om den äldre bosättningen i om-
rådet. 

Tittar man på differensen i höjdled mellan 
boplatsvallarna från neolitikum, där lokaler karte-
rats, ser man att på en och samma lokal förefaller 
höjdskillnaden sällan överstiga 3 m mellan den högst 
och den lägst belägna boplatsvallen. De lägst beläg-
na boplatsindikationerna är oftast inte lägre än 2-3 
meter lägre än den lägst belägna boplatsvallen. Det 
skulle tyda på att om man fl yttar efter en föränder-
lig strandlinje så används boplatserna troligen inte 
längre än 150-300 år innan de överges och nya an-
läggs. De lägst belägna boplatsvallarna tenderar ofta 
att ha yngre dateringar än de som är högre belägna 
inom samma lokal vilket ger lokalerna en historia 
av bosättning. De övergivna boplatsvallar som fi nns 
inom samma område som användes kunde ses av de 
som brukade de yngre och kan ha användts i histo-
riebeskrivningen om samhället. På så sätt fi kk i så 
fall övergivna lämningar ny mening. i förlängningen 
kan det ha lett till en ökad känsla av territorialitet.

Boplatsvallarna under mesolitikum förefal-
ler i huvudsak ha varit mindre, än de efterföljande, 
sett utifrån golvytan innanför vallarna och var kan-
ske avsedda för ett hushåll, det förefaller svårt att 
få in mer än en familj samtidigt i bostäder som ofta 
understiger 10-12 m2 (jmf  fi g. 4.46). Enligt Grøn 
(1991:100) har mobila samhällen generellt sett min-
dre bostäder än mer sedentära vilket kan tyda på att 
den senmesolitiska kustbosättningen i Norrbotten 
kommer från en tradition med högre grad av mobili-
tet. Den kan ha levt kvar och kanske är det slutfasen 
av den traditionen som syns i boplatsvallarna från 

senmesolitikum. I de yngsta delarna av mesolitikum 
framkommer den största variationen i anläggning-
arnas storlek. Det fi nns dock exempel på större bo-
platsvallar från högre nivåer på vad som kan vara 
fl erfamiljshus eller byggnationer för annat bruk i in-
tervallet från mesolitikum. Det är inte ovanligt med 
både en och fl erfamiljsbostäder inom en och samma 
kultur (Grøn 1991:105).

Under tidigneolitikum (här 79-60 m ö h.) syns 
en nedgång i antalet kända lokaler gentemot senme-
solitikum. Antalet boplatsvallar ökar jämfört med 
mesolitikum men koncentreras till färre lokaler än 
under slutet av mesolitikum. Mängden anläggningar 
per lokal ökar från 1,4 till i genomsnitt 2,3 boplats-
vall, en ökning motsvarande 78% jämfört med före-
gående period. Samtidigt som antalet kända lokaler 
minskar med ca 40% (se fi g. 4.38.). Den genomsnitt-
liga golvytan ökar till ca 15,2 m2 vilket är en ökning 
med 60% mot föregående period. 

Golvplanet innanför vallarna förändras så att 
de kvadratiska/rektangulära formerna dominerar 
över de runda/ovala genom att ca 2/3 av anlägg-
ningarna har ett rektangulärt ellerkvadratiskt utseen-
de. Nästan hälften av anläggningarna har fortfarande 
innermått i stil med de mesolitiska boplatsvallarna, 
< 13 m2 stora golvytor, de ligger dock till största del 
i den högre (äldre) delen av intervallet 75-65 m ö h. 
medan stora anläggningar koncentreras till de nedre 
delarna av d v s kring 60 m ö h. 

När man uttrycker förändringarna ovan i siff-
ror så ser det ut som att stora förändringar sker mel-
lan de två jämförda perioderna och vissa skillnader i 
samhällena har troligen också ha ägt rum. Resultatet 
kan delvis hänga samman med en förändrad syn på 
hur bostaden ska användas, se ut och fungera un-
der tidig- och mellanneolitikum. Vilket kan betyda 
att den tidigare ”vanligaste” sociala kompositionen 
i bostäderna har ändrats från ensamhushåll till fl er-
hushåll (se fi g. 4.46.). 

Förändringarna kan också tyda på att lokaler 
med boplatsvallar hyser en större befolkning gene-
rellt sett i början av neolitikum än under mesoliti-
kum. De två största lokalerna i början av neolitikum 
Saivaara, RAÄ nr 249 Karl-Gustav sn och Lillber-
get, RAÄ nr 451 Överkalix sn, som påträffas på ca 
60 m ö h. kommer tämligen oannonserade på så sätt 
att de ännu så länge saknar kända föregångare inom 
respektive älvdal. Anledningen kan vara att olika or-
ganisatoriska förändringar ibland sker snabbt. Kan-
ske som ett resultat av ett fastare bosättningsmöns-
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ter som gör att man återkommer till samma platser 
över längre tid. På så sätt ökas successivt antalet an-
läggningar på en och samma lokal.

En minskning i antalet påträffade lokaler men 
en ökad storlek på boplatsvallar och på boplatsernas 
storlek kan, åtminstone till en början, tala för att det 
inte är en befolkningsökning som speglas utan sna-
rare en förändring i sammhällsorganisation eller i re-
sursutnyttjande. Möjligen sker en omorganisation av 
samhällets (vinter-) bosättning som en anpassning 
till nya förhållanden vilket ger ett fastare och mer 
inrutat bosättningsmönster med en större grupp 
samlad på samma plats än tidigare. I det nya bo-
sättningsmönstret behövdes/användes färre lokaler 
men fl er människor samlas för att lösa ekonomiska 
och/eller sociala problem. Därpå kan befolkningen 
också ha ökat. Sättet att leva ändras till ett ökat re-
sursuttag ur havet.

Samtidigt förefaller en förändring ske mel-
lan de olika älvdalarna under neolitikum på så sätt 
att boplatsvallar under neolitikum främst påträffas 
inom Kalix- och Torne älvdalar. Förekomsterna av 
boplatsvallar i de övriga älvdalar tyder på att de där 
anlagts i betydligt lägre utsträckning. Om skillna-
derna i materialet är representativt skulle det också 
kunna tyda på kulturella skillnader mellan olika delar 
av Norrbotten under neolitikum. Skillnaderna kan 
ha gjort att bruket av boplatsvallar aldrig blev lika 
omfattande utanför de två nordligaste älvdalarna. 
Den relativt stora skillnaden i antal anläggningar kan 
också tala för att områdena haft en relativt stor au-
tonomi även om de kanske på olika sätt identifi erat 
sig med varandra och känt en form av släktskap. Det 
kan också ha varit så att hela området genomgått lik-
artade sociala och organisatoriska förändringar över 
tid men att det inte avspeglas i anläggande av bo-
platsvallar. Den här genomgången har inte kunnat ta 
någon större hänsyn till hur andra boplatslämningar 
ex boplatser utan synliga anläggningar förändras pa-
rallellt med lokaler med boplatsvallar över tid. Det 
är möjligt att utvecklingen är likartad i avseende på 
storlek och lokalisering vid en jämförelse. Under-
sökningar av lokaler utan synliga anläggningar utan-
för Lule älvdal (se kap 4.2.2) kan antyda att så varit 
fallet under senneolitikum.

Boplatsvallarna under neolitikum utmärks 
av att de generellt sett påträffas på stora lokaler 
inom 65-45 m ö h. Vilket gör att de i hög grad 
liknar förhållandena längst in i Bottenviken på fi nsk 
sida. Placeringen här har förlagts till näs och uddar. 

Senare till östsluttningar utan utmärkande drag vid 
kartstudier (se kap 4.1.).

Variationen i boplatsvallarnas storlek inom 
en och samma lokal kan vara stor. De neolitiska 
boplatserna är större än under någon annan period i 
antal registrerade lämningar och i omfattning. Under 
senneolitikum minskar andelen ensamliggande 
boplatsvallar, utom i Råneå älvdal där de dominerar. 
Ensamliggande boplatsvallar är till och med ovanligt 
inom intervallet 50-40 m ö h. Det genomsnittliga 
antalet boplatsvallar i intervallet 59-40 m ö h. är 
3,6 boplatsvall per lokal. En stor majoritet av de 
lokaler som har fl er än en boplatsvall registrerad 
har minst fyra, vanligtvis fl er. Ungefär en fjärdedel 
av anläggningarna har storlekar på golvytorna som 
påminner om den i boplatsvallar från mesolitikum. 

En följd av ett förändrat resursuttag och en 
ökad befolkning kan också ha lett till omorganise-
ring och förändringar i ledarskap, sätt att föra ut 
budskap och i maktförhållandena inom och mellan 
olika grupper. Större grupper kan även medföra att 
samhällena går mot en ökad specialisering i utfö-
rande av arbetsuppgifter samt en omorganisation av 
ekonomin i administrativa termer. 

Med längre och större bosättningar med fl er 
människor på samma plats, skulle man också kunna 
förvänta sig att andelen fynd på lokalerna från neo-
litikum skulle öka jämfört med tidigare. Så är emel-
lertid oftast inte fallet. Det som framförallt ökar un-
der neolitikum är mängden anläggningar per lokal. 
Mängden stenartefakter, benmaterial eller skörbränd 
sten skiljer sig inte märkbart mot mesolitikum.

Mängden boplatsvallar från de olika älvda-
larna varierar kraftigt under senneolitikum (45-40 m 
ö h.). I Luleå älvdal fi nns ungefär lika många (9 st) 
registrerade förekomster av boplatsvallar på den här 
nivån som från Kalix älvdal (7 st). På högre nivåer 
har Kalix älvdal däremot fl er kända lokaler boplats-
vallar än Lule älvdal. Torne älvdal är dominerande i 
förekomsten av boplatsvallar (152 st) sett till antal 
i hela intervallet för neolitikum men saknar kända 
lämningar på lägre nivåer än 45 m ö h. Pite älvdal 
har fyra boplatsvallar registrerade i hela intervallet 
för neolitikum (79-40 m ö h.). På den lägsta nivån 
(40 m ö h.) förändras förhållandena på fl era sätt. 
Dels ligger de fl esta av de allra största boplatsval-
larna på den här höjden över havet (40 m), dels är 
spridningen annorlunda de återfi nns bara i tre älvda-
lar varav två av dem är skogsälvar, Töre- och Råne 
älv. I övrigt så är det bara i Lule älvdal av de stora 
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älvdalarna där det hittills har registrerats boplatsval-
lar på 40-metersnivån över havet.

Under tidig metalltid minskar antalet kända 
lokaler med boplatsvallar markant. Det fi nns för när-
varande ingen klar fortsättning på nivåerna under 40 
m ö h. Vid 40-35 m ö h. upphör, tillfälligtvis, bruket 
av boplatsvallar och det är oklart hur deras efter-
följande bostad ser ut. Om bosättningsmönstret blir 
rörligare ute vid kusten kan en lättare mobil bostad 
vara en tänkbar efterföljare. Två lokaler med var sin 
boplatsvall fi nns registrerade på 35 m ö h. RAÄ nr 
428 Råneå sn och RAÄ nr 670 Nederkalix sn. Den 
ena av dem (RAÄ nr 428) påminner storleksmässigt, 
ca 49 m2 innanför vallarna, om de stora boplatsval-
larna som påträffas under senneolitikum. Den andra 
är av mindre närmast mesolitisk modell, med ca 10,5 
m2 yta innanför vallarna. Därefter saknas i princip 
kända boplatsvallar ner till 20 m ö h. Anläggning-
arna som påträffats på 20-25 m ö h. är i nuläget att 
betrakta som början på en ny era av den här typen av 
bebyggelse i området. Snarare än en bebyggelseform 
som har tydlig kontinuitet bakåt till tidig stenålder i 
området. Därmed inte sagt att det inte fi nns befolk-
ningskontinuitet i området utan bara att traditionen 
med boplatsvallar i Norrbotten förefaller ta en paus 
på mellan ca. 1000-1500 år innan en liknande be-
byggelse kommer tillbaka i kustområdet. Därefter är 
traditionens förlängare och nästa blomstringsperiod 
i uppvisat antal bosättningar troligen de så kallade 
tomtningarna vid kusten.

På den lägsta nivån, 20 m ö h., fi nns en stor 
lokal med boplatsvallar jämfört med övriga kända 
lokaler på samma nivå. Det här gör att man kan anta 
att ytterligare ett antal lämningar av samma typ fun-
nits. Lokalen har en likhet med två av de tidiga loka-
lerna under neolitikum där relativt stora boplatser, 
som Lillberget och Saivaara ganska oannonserade 
påträffades. Den genomsnittliga storleken på dem, 
17,2 m2 kan antyda att deras föregångare varit av 
mindre karaktär generellt än de som avslutade den 
neolitiska traditionen med boplatsvallar. 

Förändringen under senneolitikum och tidig 
metalltid, när boplatsvallarna nästan försvinner ur 
undersökningsområdet, torde ha sin bakgrund i en 
anpassning av samhället till nya förhållanden. Det 
kan ha rört sig om ekonomi/resursutnyttjande, sam-
hällsorganisation, och bosättningsmönster samt in-
teraktion med omgivande samhällen. De större hu-
sen under slutet av neolitikum kan vara en avspegling 
av ett försök att hålla kvar delar av en äldre samhälls-

organisation. Ett försök som kan stå i motsättning 
till interna och externa förändringar.Här föreslås att 
oavsett orsak till övergivandet av boplatsvallarna kan 
man ha övergått till ett mer rörligt bosättningsmöns-
ter. Om så har varit fallet skulle skillnaderna i bruket 
av boplatsvallar mellan de olika älvdalar kunna synas 
så som det gör i inventeringsmaterialet. Ett upphö-
rande av användandet som inte sker samtidigt över 
hela området.

På nivåerna 40-30 meter över havet, som till 
viss del förefaller motsvarar tiden då en stor del av 
bronsåldersrösena anlades längre söderut efter kus-
ten (upp till Jävrebygden), fi nns få kända boplats-
vallar i Norrbottens kustland. Den stora nergången 
som syns i materialet och som sker samtidigt som 
anläggningarna ytterligare förändras storleksmäs-
sigt, tyder på att kustsamhällena omorganiserar sig. 
Intresset minskar eller omöjliggörs för att anlägga 
boplatsvallar, en tradition som man vid den här tid-
punkten tillämpat i de norra delarna av området re-
lativt aktivt i drygt tvåtusen år. 

Sedan tidigare är förändringar i bosättnings-
mönstret uppmärksammats i delar av Norrlands in-
land ca 2000 fvt. av Forsberg (1985). Skärvstensval-
larna slutar att brukas som bostad runt 2300 fvt., 
enligt Lundberg (1997). Både Forsberg (1985) och 
Lundberg (1997) tolkar det som en övergång till ett 
mer mobilt samhälle. I kap 5 redovisas liknande för-
slag på utveckling från omgivande områden i Finn-
mark, norra Finland och i Karelen. 

UngefäUngefäUngef r en tredubbling av golvytan sker från 
mesolitikum i området och fram till senneolitikum. 
Betraktar man föBetraktar man föBetraktar man f rändringen av storleken på golvy-
tan över tid utifrån etnografi ska jämfömfömf relser så har 
man gått från bostadsytor stora fön bostadsytor stora fön bostadsytor stora f r 1-2 familjer un-
der mesolitikum till en genomsnittlig rumsstorlek 
föföf r 2-4 familjer under senneolitikum (fi g. 4.46.). Ser 
man till hur bosättningarna föttningarna föttningarna f rändras storleksmäs-
sigt över tid så verkar mönstret vara liknande från 
områdena runt Onegasjön mot Vita Havet genom 
norra Finland, norra Sverige och Finnmark. Hur 
långt söderut mönstret går att spåra är svårt att säga 
eftersom både undersökningar och inventeringar va-
rit få rit få rit f i stora delar av kustområdet. I Mellannorrlands 
kustland har en stor lokal från senneolitikum och 
tidig metalltid påträffats med boplatsvallar som stor-
leksmässigt stämmer in med de mer nordliga från 
samma tid. Det äsamma tid. Det äsamma tid. Det r ännu så länge oklart hur deras 
(eventuella) fö(eventuella) fö(eventuella) f regångare och efterföngare och efterföngare och efterf ljare sett ut.
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6.2. Ekonomi och resursbas för 
kustsamhällena

Rent generellt fi nns lite material bevarat på de 
undersökta lokalerna från kusten så det är osäkert 
hur väl det speglar ekonomin. Växtmaterial från 
stenålderns kustlokaler i Norrbotten är ännu så 
länge litet. Få markkemiska analyser är också 
utförda. Material som skulle kunna användas för 
makrofossil- och markkemiska analyser är dock 
tillvarataget från en hel del lokaler och har också i 
några fall analyserats (Viklund 1994:255). Ett av de 
mer omfattande miljöarkeologiska arbetet hittills som 
utförts i samband med arkeologiska undersökningar, 
enligt länsstyrelsen i Norrbotten (1998:18), är de 
fem miljöhistoriska undersökningarna som utfördes 
vid Pite-, Lule- och Torneälvens utlopp (Segerström 
1995). Brist på material eller utförda analyser 
medför att de delar av verksamheten som främst 
kan spåras med dessa metoder kommer bort från 
diskussionen. 

Benmaterialet som påträffats består generellt 
sett av små mängder ben från de undersökta platser-
na och speglar inte de mängder mat som konsume-
rats. Man kan inte heller förvänta sig att påträffa en 
korrekt artsammansättning och en mängdfördelning 
av arternas individantal direkt återspeglade i ett ar-
keologiskt material. I regel handlar det tvärtom om 
ett snävt urval av individer som kommer till uttryck 
i materialen under normala förhållanden enligt Le-
piksaar (1989:23). 

Artsammansättningen snedvrids genom lo-
kal produktion av benföremål från vissa djurarter, 
genom konsumtion av vissa djurarters mindre ben, 
samt genom hundar och andra tafonomiska proces-
sers inverkan. Mängden bevarat benmaterial är också 
beroende på hur det motstått de tafonomiska pro-
cesserna (Lepiksaar 1989:23-24). En stor förlust av 
benmaterial sker också ofta i samband med att ma-
terialet samlas in och genom att det inte går att os-
teologiskt identifi era (Lepiksaar 1989:28-29). Mate-
rialet har på så vis brister. I genomgången här av det 
osteologiskt kända materialet sätts därför fokus på 
artsammansättningen på lokalerna snarare än ben-
mängd från enskild djurart. Trots att benmängden 
från undersökningarna ofta är liten så påträffas re-
lativt ofta brända ben redan vid inventeringstillfället 
där marken skadats (se tabell 6.1. nedan). Ibland är 
mängden vid inventeringstillfället större som exem-
pelvis i samband med att RAÄ nr 269 Karl-Gustav 

sn registrerades. Då påträffades rikligt med brända 
ben längs en 15 m lång sträcka av en brukningsväg 
som bitvis färgade vägens yta ljus. Den typen av 
större depositioner har hittills inte analyserats eller 
påträffats i samband med arkeologiska undersök-
ningar i kustområdet.

Sett över tid kan benmaterialet materialet visa 
på tendenser till förändringar i artsammansättningen 
som kan vara tecken på att förändringar i resursut-
nyttjandet skett. På de äldsta undersökta kustloka-
lerna med boplatsvallar fi nns hittills alltid älg repre-
senterad i materialet, även ben av säl och hare kan 
förekomma. På en del lokaler påträffas även olika 
fi skarter, gråfågel, bäver och kanske ren (osäkert). 
Jakt på älg och möjligen även ren i kustområdet un-
der mesolitikum kan ha skett bl a med fångstgrops-
system. Ett par undersökta fångstgropar, tillhörande 
små system, i kustnära lägen har mesolitiska date-
ringar (jfr Ramqvist 2007). Det osteologiska mate-
rialet från boplatserna mellan 100 till 90 m ö h. anty-
der en ganska bred jakt och fångstekonomin under 
senmesolitikum. Det vore annars lätt att tro att man 
blivit starkare marint orienterad genom den rikare 
miljön som skapades när littorinahavet bildades vid 
ca 102 m över nuvarande havsnivå, ca 5500 fvt. Här 
är det snarare tvärtom. Under senmesolitikum syns 
mer inslag av storviltjakt än längre fram i tiden på 
kustlokalerna.

I början av neolitikum och mellanneolitikum 
fi nns fortfarande inslag av älg på boplatserna i ben-
materialet men sälben dominerar. Under senneoliti-
kum och början av tidig metalltid saknas hittills ben 
från älg och ren på kustlokaler. Säl och då vikaresäl 
förefaller att dominera. Andra djurarter i materialet 
är olika fi skarter, bäver, samt hare. Möjligen speglar 
benmaterialet en utveckling mot en i allt högre grad 
marint specialiserad ekonomi över tid. Detta behö-
ver inte betyda att älgen inte jagas i kustområdet vid 
den här tiden. Det kan den ha gjort men i mindre 
omfattning. Älgens ben kan också ha behandlats an-
norlunda än benmaterial från annat vilt. Från en lo-
kal som utifrån höjden över havet inte kan vara äldre 
än senneolitikum/tidig metalltid utifrån höjden över 
havet, RAÄ nr 526 Råneå sn, fi nns fynd i anslut-
ning till en boplatsvall av bearbetat älghorn vilket 
indikerar en (viss) kontakt mellan älg och människa 
i kustområdet.

Från atlantisk och subboreal tid fi nns fyra oli-
ka sälarter påträffade, vikaresäl, grönlandssäl, gråsäl 
och knubbsäl i Östersjöområdet (Ericson 1989:57). 
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RAÄ nr, sn M ö h. Däggdjur Fiskarter Övrigt
654 Älvsby** 185 Älg - Boplusa 90-tal br ben, 

kvartsavsl
461 Älvsby** 185 Bäver - Boplusa 100x75m, häl-

lefl inta, spån
379 Älvsbyn** 180 Älg, ren - Boplusa rikl med br ben, 

skärvstenspackning
560 Övertorneå** 140 Älg - Boplusa 7,5x10 m rikl 

med br ben kvartsskrapa
948:2 Överkalix 140 Älg? - Boplusa 12x7m rikl med 

br ben
42 Piteå* Ca 125 Säl - Osäkert dock tidig 14C-

datering 6500-6400 fvt.
1021 Piteå** 120 Vikaresäl, bäver -
114 Älvsby** 110 Vikaresäl - Eggparti stenyxa, avsl 

hällefl inta, kvartsspån
719 Älvsby** 110 Vikaresäl - Boplusa 30x10 m, kvarts-

avsl
356 Övertorneå 110 Bäver, mård - Kokgrop samt boplats-

grop
360 Älvsby** 105 Älg - 30x30 m rikl m brända 

ben
912 Älvsby Ca 100 Älg, älg/ren, hare - Bplv tid reg som fångst-

grop, delvis undersökt.
805 Älvsby * 96 Älg, bäver, vikaresäl Abborre, karpfi sk, 

sik, gädda, lax
Orre, småskrake sommar-
bos. Gravundersökn 

267 Övertorneå** 95 Älg Rätt nära älv, 20-tal br 
ben

184 Överluleå 103-93 Vikaresäl, älg - Unga sälkutar, vårvinter 
delvis undersökt

255 Råneå** 95 Vikaresäl Fisk obestämd Bplv, rödockra skiffer, 
grönstensavsl. Rikl med 
br ben.

256 Råneå** 95 Vikaresäl Fisk obestämd Sparsamt med br ben o 
avsl i åker

393 Överkalix* 93-82 Vikaresäl, bäver, älg, 
älg/ren, mård, skogshare

Gädda, sik, lax, 
karpfi sk, 

Orre. Benen ej från bplv, 
vinterbos utifr samman-
växn

149 Töre 80 Bäver - Boplatsgrop, rödbränd 
sand, rikl med br ben.

237 Karl-Gus-
tav**

70 Vikaresäl - Boplusa 125x15 m

416 Överkalix** 65 Bäver - -
525 Överkalix** 65 Älg - Boplatsvall

Tabell 6.1. Osteologiska analyser från totalt 53 kustlokaler. På lokaler från 55 m ö h. och ner till 30 m ö h. saknas hittills storvilt ute 
vid kusten. *Benmaterialet kommer inte från boplatsvall. **Ben tillvarataget vid inventeringstillfället och ej nödvändigtvis från lokal med 
boplatsvall. 
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451 Överkalix 64-58 Älg, älg/ren, grönlands-
säl, vikaresäl, bäver

Sik, gädda och 
braxen

Havsörn, gåsfågel. Delvis 
undersökt

249 Karl-Gustav 61-57 Älg/ren, bäver gråsäl, 
vikaresäl

Gädda, sik, abborre Svan/gås. Delvis under-
sökt.

234 Töre** 60 Vikaresäl - Boplusa 
150x30Kvartsitavslag 

375 Piteå** 60 Vikaresäl - Boplusa 75x20 rikl m br 
ben

638 Överkalix** 60 Vikaresäl - 220x60 kvartsitavslag
608 Överkalix** 60 Ren, Bäver - 60x10m Fågel rikl m br 

ben
713 Överkalix** 60 Vikaresäl, bäver - 30 tal benfrgm i två konc 

med skörbränd sten
718 Överkalix** 60 Vikaresäl, bäver - Boplusa 12x3m rikl med 

br ben ca 75st
902:2 Överkalix** 55 Bäver - Boplusa 25x15 m kvarst- 

och grönstensavslag.
241 Karl-Gustav 55 Vikaresäl - Boplv. Liten undersök-

ning
313 Hortlax** 55 Vikaresäl - Nordb redskap, håleggad 

yxa, bryne, kvartsitavsl
322 Överluleå* 56-52 Vikaresäl - Boplusa liten unders. Ej 

med i FMIS
315 Nedertorneå 55-52 Säl, mård - Bplv delvis undersökt
166 Karl-Gustav 52-48 vikaresäl - Bplv liten undersökning. 

Oidentifi erad fågelart
264 Karl-Gustav 50-45,5 Vikaresäl, grönlandssäl, 

bäver
Sik Bplv liten undersökn. 

Strandråg och mjölkört 
under vallarna

204 Nederkalix** 50 Vikaresäl - Boplusa 40x20 m. 34 
bitar br ben.

543 Piteå** 50 Vikaresäl - Boplusa 60-tal br ben.
409 Älvsby** 50 Vikaresäl - Boplusa 50x8 m, kvarts 

och kvartsitavslag.
411 Älvsby** 50 Vikaresäl, bäver - Boplusa 17x10 m, 50-tal 

br ben.
347:1 Töre 44 Vikaresäl, skogshare, 

mård, ekorre
Sik, gädda, torsk Bplv delvis undersökt.

341:1 Töre 44 Vikaresäl, skogshare, 
bäver, mård, ekorre, 
tamhund och varg

Sik, gädda, skrubb-
skädda, lake och 
hornsimpa

Bplv delvis undersökt. 
Oidentifi erade fågelarter

352 Piteå** 45 Vikaresäl - Boplusa 150x50 m 60-tal 
br ben.

411 Råneå** 45 Vikaresäl - Ej med i FMIS
267 Töre** 45 Vikaresäl - Boplusa 35x25m, nordb 

redskap, kvartsavslag.

forts. Tabell 6.1. 
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Tre av dem har påträffats i boplatsmaterial från 
Norrbottenskusten, vikaresäl, gråsäl och grönlands-
säl (se tabell 6.1.). Genom sina åtskiljda levnadssätt 
har de troligen krävt artspecifi ka jaktmetoder. Grå-
sälen har troligen varit svår att nå vintertid då den 
vistas långt ut på drivisen. Vikaresälen uppehåller 
sig inomskärs vintertid genom sin förmåga att hålla 
lufthål öppna i isen. Grönlandssälen är ett utpräglat 
pelagiskt djur som ogärna närmar sig land. Vinter-
tid uppehåller den sig gärna vid iskanten (Ericson 
1989:59-61). På lokalerna i Norrbotten förekommer 
i huvudsak enbart vikaresäl men i två fall förekom-
mer kombinationen vikaresäl och grönlandssäl på en 
och samma lokal och i ett fall förekommer vikaresäl 
och gråsäl på samma lokal. 

Ett fl ertal harpuner påträffats på lokaler med 
benmaterial av vikaresäl och grönlandssäl. Fyra 
fynd av sälar med harpuner i kroppen har påträf-
fats i Östersjön och Bottenviken. De har i ett fall 
suttit i en vikaresäl och i tre fall i grönlandssäl (Er-
icsson 1989:61). Enligt Ericson (1989:61) torde den 
lättaste tiden på året för att harpunera vikare- och 
grönlandssäl ha varit vintertid medan gråsälen lätt-
tast jagats under sommaren. 

Från säljakten runt Bottenviken i historiks tid 
har man uppmärksammat att höstjakten med nät av 
vikaresäl gav ett betydligt mindre utbyte än vad isjak-
ten vintertid gav. Isjakten kom dessutom att engage-
ra fl er människor (Lindström & Olofsson 1993:70). 
Den historiskt kända nätfångsten av vikaresäl i nor-
ra västerbotten skedde i vad som kan betecknas som 
en innerskärgård dit sälen sökte sig i jakt på lekfi sk. 
Dessa områden användes också som fi skelägen och 
Lindström & Olofsson (1993:71) menar att det var 

samma betingelser som styrde näringsfånget. Både 
människorna och sälen drog sig till fi sken. Sannolikt 
bedrevs både fi ske och säljakt parallellt (Lindström 
& Olofsson 1993:71). Isjakten under järnålder och 
tidig medeltid förefaller däremot ha lokaliserades till 
ytterkusten mot öppna havet där landvredet möjlig-
gjorde god transport och jakt på vikaresäl vintertid 
(Lindström & Olofsson1993:70).

En studie av epifyssammanväxningar hos 
dödade sälar runt Östersjön under neolitikum ut-
förd Storå (2001) bekräftar delvis Ericsons (1989) 
antaganden angående olika tidpunkter för jakt av 
olika sälarter. Grönlandssälen verkar ha varit jagad 
vid olika fl era tidpunkter av året beroende på vilken 
geografi sk lokalisering boplatserna haft vid Öster-
sjön och bekräftar därmed inte en huvudsaklig jakt 
till vintern (Storå 2001:27 jmf  Ericson 1989). Vika-
resälen däremot förefaller ha jagats under senvinter 
och tidig vår i hela Östersjöområdet utifrån fynd av 
knappt månadsgamla kutar i boplatsernas benmate-
rial. Storå (2001:31) antar att de i hög grad dödats 
i födslolegor samt i andningshål i isen. Gråsäl fö-
rekommer sporadiskt i det genomgångna materialet 
runt Östersjön och antas därför inte ha jagats särskilt 
aktivt. De yngsta individerna har varit några måna-
der gamla och de indikerar därför att jakten på dem 
skett någon gång under sommarhalvåret. Inga kutar 
av gråsäl är påträffade så födsloområdena förefaller 
inte ha utnyttjats (Storå 2001:34).

En jämförelse mellan benmaterialet i 
Norrbotten och det från fi nsk sida av Bottenviken 
förstärer bilden av en successiv förändring av 
benmaterialets artsammansättning över tid. I Finland 
har man uppmärksamma att det förefaller fi nnas 

642 Nederluleå** 45 Vikaresäl - Boplatsvall 642:2-3
601 Nederluleå* 50-43 Vikaresäl, hare, mård?, 

grävling?
Gädda, lax?, sik, 
laxfi sk, fi sk oiden-
tif

Totalundersökt. Andfågel, 
vadarfågel, fågel av gås-
storlek,, fågel oidentif

269 Karl-Gus-
tav**

40 Vikaresäl - Boplusa 60x30m Skiffer-
föremål. Rikl m br ben.

526 Råneå** 40 Vikaresäl Oidentifi erad fi sk Boplusa 30x15 Fågel oid, 
bearbetat älghorn

428 Råneå** 35 Vikaresäl - Boplatsvall. Ej med i 
FMIS

513 Råneå** 35 Vikaresäl - Boplusa 15x5 mörka 
kvartsitavsl

706 Piteå** 30 Ren - Skärvstensförek, 40x25 m

forts. Tabell 6.1. 



170

regionala skillnader i jakten på bytesdjur redan under 
mesolitikum. I de nordliga delarna runt Enontekiö 
låg tonvikten på renjakt. Längre söderut vid 
Askolaområdet på älg, bäver, fi sk och skogsren utifrån 
benmaterialet. I Österbotten är älgben det vanligaste 
benmaterialet på boplatser från tidigmesolitikum 
medan ett mindre material kommer från säl och 
än mindre från bäver, fågel och fi sk. Runt Finska 
viken domineras benmaterialet från samma tid av 
sälben. Det mesolitiska benmaterialet är litet även 
på fi nsk sida längre fram från mellanmesolitikum 
ökar andelen säl-, fi sk- och sjöfågelben på lokalerna 
runt Bottenviken fast fortfarande är andelen älgben 
störst (Holmbald 2005). 

I början av neolitikum tror man att tyngd-
punkten i kustekonomierna på fi nsk sida av Bot-
tenviken kom att förskjutas mot säljakt och i in-
landet mot fi ske, kanske som ett resultat av ett hårt 
jakttryck på älgstammen. Mängden sälben ökar på 
kustlokalerna under tidigneolitikum medan älgben 
närmast försvinner. Andelen fi skben ökar till 25% 
av den totala benmängden på den fi nska västkus-
ten. I de norra delarna av inlandet påträffas renben i 
boplatsvallarna. Kring de stora sjösystemen vid Sai-
maaområdet i sydöstra Finland dominerar fi skben i 
boplatsmaterialet och bland dem dominerar gäddan. 
I början av tidig metalltid dominerar fortfarande säl-
benen ute vid kusten men även renben påträffas (se 
kap 5).

En möjlig tolkning är att kustområdena i 
Norrbotten genomgår en liknande utveckling som 
den som föreslagits för norra Finlands kustområ-
den. Det vill säga mot en ökad grad av specialise-

ring på säljakt medan inlandsområdena 
fortsätter med älg- och renjakt. Enligt 
Ericson (1989:61) fi nns det problem 
med en sådan tolkning. Han menar att 
man med stor sannolikhet missat djur-
arter av stor betydelse för människan 
på grund av låg representativitet ge-
nom att deras ben varit oförmögna att 
motstå olika tafonomiska processers 
inverkan (Ericson 1989:61). Genom 
detta blir vissa djurarters betydelse 
större än den egentligen varit. Sälar är 
troligen en sådan djurart som pga. sitt 
kompakta skelett har större chans att 
bevaras. Sälar uppvisar dessutom stor 
morfologisk skillnad mot andra djurar-
ter vilket gör dem lätta att identifi era i 

ett benmaterial (Ericson 1989:62).
Sälen, menar Ericson (1989:62), är generellt 

sett ett oförutsägbart djur och utgör troligen inte 
den huvudsakliga anledningen till var en boplats an-
lagts. I vart fall inte om man strävar efter förutsägba-
ra resurser vid kusten. Säljakten är starkt beroende 
av väderförhållanden och andra mer slumpartade 
faktorer. Förutsägbarheten för säl är således låg och 
en lokalisering efter sälens vistelseplatser sommar-
tid anser Ericson (1989:62) som utesluten, eftersom 
den fl yttar från ett område om den blir alltför störd. 
Efter littorinahavets utbildande har stenåldersbe-
folkningen runt Östersjön och Bottenvikens kuster 
tagit för sig rejält av säl, men sälen var troligen inte 
huvudorsaken till lokaliseringarna av bosättning-
arna, i vart fall inte om man varit ute efter stabila 
resurser. 

Den stabilaste och den enda föDen stabilaste och den enda föDen stabilaste och den enda f rutsägbara re-
sursen ute vid kusten är fi sket som kan ha varit en 
stark drivkraft till hur bosättningarna formerat sig. 
Säljakten bör därförförf r ses ur ett annat perspektiv, att 
den betonats starkt i forskningen kan ses som en 
konsensus av den arkeologiska undersökningsme-
todiken, enligt Ericson (1989:62-63). Fiskets stora 
betydelse föbetydelse föbetydelse f r stenåldersekonomierna i egenskap av 
säker näringskälla har undervärderats och under-
kommunicerats till fökommunicerats till fökommunicerats till f rmån fön fön f r större däggdjur, inte 
minst säl, enligt Ericson (1989:63). Personligen tror 
jag också att relationen bosättningar och säljakt äljakt äljakt r 
svagare samt att de ekonomiska motiven fö samt att de ekonomiska motiven fö samt att de ekonomiska motiven f r vistel-
sen ute vid kusten bättre refl ekteras i Ericson (1989; 
och Lindstöm & Olofsson (1993) perspektiv. Min perspektiv. Min perspektiv
tolkning blir att bosättningarna har fi sket som främ-
sta resurs.

Fig. 6.2. Stapeldiagram över hur påträffade däggdjur fördelar sig på olika nivåer över 
havet. Enstaka förekomster av skogsmus, ekorre, varg och hund har ej medtagits. 
Sälkolumnen består av vikaresäl, gråsäl och grönlandssäl. 
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6.3. Social struktur över tid 
utifrån materiell kultur

Förståelsen av den sociala strukturen är till viss del 
beroende av arkeologiska undersökningar. Därför 
behandlas här bara de tidsperioder som innefattar 
arkeologiskt undersökta boplatsvallar det vill säga 
från ca 5000 fvt. till ca 2000-1500 fvt. Enligt Grøn 
(1991:108) bör bostädernas föremålsrikedom och 
kvalité jämföras i analysen av boplatsen, särskilt om 
bostäderna i sig inte signalerar social hierarki. 

Det förefaller utifrån bostädernas storlek som 
att kustsamhällena under mesolitikum kan ha bestått 
av relativt rörliga samhällen fram till senmesolitikum. 
Bostäderna tycks främst ha bestått av ensamhushåll 
utifrån boplatsvallarnas storlek <12 m2. Med tiden 
ökar storleken på boplatsvallarna. Fler påträffas på 
samma lokal och lokalernas storlek ökar vilket kan 
tolkas som att graden av mobilitet sjunker något. 
Den sociala strukturen i kustområdet ska försöka 
belysas utifrån tre utgångspunkter (1-3). Den ena ut-
görs av stenteknologi och råmaterial som tillämpas 
inom kustområdet vid olika tidpunkter. Den andra 
utgörs av de rumsliga strukturer som syns inne i bo-
städerna och fyndmaterial. Den tredje behandlar bo-
städernas organisation och storlek i förhållande till 
varandra på boplatserna utifrån utförda karteringar 
och beskrivningar i fornminnesregistret. 

1. Stenmaterialet i området består i huvudsak 
under den undersökta perioden av kvarts som 
bearbetats med plattformsmetod och bipolär 
metod. Den här typen att sönderdela och bearbeta 
sten är en av de lättare. Kvart är också ett av de 

vanligare och enklare råmaterialen att få tag i 
vid kusten. Det förekommer lokalt i kvartsådror 
och i lösa block längs de forna stränderna. Andra 
råmaterial i boplatsvallarna är grönsten och skiffer. 
De senare bearbetas i huvudsak genom tillslagning, 
sågning och slipning vilket också är förhållandevis 
enkla men tidskrävande tekniker. Skiffer är inte 
lika lättillgängligt som kvarts, lättatst påträffas den 
i fjällkedjan. Skiffer kan ha ingått i olika former av 
utbytessystem. 

Kalix älvdal har, som tidigare nämnts, uppvi-
sat en materiell kultur som tyder på ett odlande av 
kontakter österut mot det kamkeramiska området 
åtminstone från senmesolitisk tid och en bit in i mel-
lanneolitikum. På lokal, RAÄ nr 451 Överkalix sn, 
fi nns fynd av en mer avancerad stenteknologi i form 
av bifacialt slagna spetsar tillverkade i både en lokal 
bergart, kvarts, samt i en icke lokal bergart i form 
av fl inta. I övrigt fi nns, som tidigare nämnts, även 
en rad andra importvaror i form av smycken tillver-
kade i bärnsten (från Baltikum), koppar och malakit 
(se kap 4). Enligt Feinman (1995:264) kan ett sätt 
för en elit att få ökat infl ytande över andra vara att 
ha allianser utåt och ta in och förse gruppen med 
exotiska föremål. Fynden på RAÄ nr 451 Överkalix 
sn ger lokalen en hittills unik stil i området och en 
prägel som kan vara en indikation på ett mer kom-
plext organiserat samhälle. Materialet förefaller dock 
vara väl spritt på lokalen mellan de olika hushållen, 
tillgången till de importerade materialen på lokalen 
behöver inte ha varit ojämlik.

Under senneolitikum/tidig metalltid sker 
en allmän övergång till och spridning av bifacialt 
slagna spetsar med tvär bas i Norrlands kust och in-

Tabell 6.2. Kompletterande bild för ovanstående diagram. Den osteologiska datan är ojämnt fördelad över olika intervall vilket gör att 
framställningen kanske endast visar på en tendens över tid. Sälens andel på boplatserna tycks enligt den här framställningen öka över 
tid medan älgens och bäverns minskar. Haren och mårdens närvaro är relativt (o)jämn möjligen ökar deras betydelse under slutet av 
neolitikum. 

M ö h. Säl Älg Ren Bäver Hare Mård Antal lokaler
190-150 0 2 1 1 0 0 3
149-120 2 2 0 1 0 0 4
119-100 2 2 0 1 0 0 4
99-80 5 4 0 2 1 1 7
79-60 8 3 1 6 0 0 11
59-40 19 0 0 4 3 4 20
39—20 2 0 1 0 0 0 3
totalt 53
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land. Spetsarna börjar användas i Norrland under 
slutfasen av boplatsvallarnas användningstid 2000-
1800 fvt. och man fortsätter bruket av den fram 
till ungefär början av vår tideräkning. Råmaterialet 
till spetsarna utgörs i huvudsak av kvartsit. En del 
spetsar är tillverkade i kvarts, diabas och längre sö-
derut främst i Ume- och Ångermanälvens dalgång 
har brecciekvarts varit ett vanligt råmaterial (Holm 
1991). Tekniken för framställandet av dessa spetsar 
är mer komplicerat än de slipade skifferspetsarna 
som är i bruk under neolitikum. Kraven på råmate-
rialet kvalité är också högre än på skiffer för att de 
ska kunna produceras. Trots det har de producerats 
i stora kvantiteter.

2. Spåren efter de rumsliga strukturerna i 
bostäderna är få och till viss del svåra att analysera 
då hela golvytor sällan undersökts i boplatsvallarna, 
vilket är en nackdel för en rumslig analys (se Grøn 
1991). I senmesolitiska boplatsvallarna som under-
sökts från kustområdet har en centralt belägen härd 
påträffas i golvytan runt den påträffas en del sten-
artefakter vanligaste föremålet är skrapor. I ett fall 
påträffades inget annat i de undersökta delarna av 
golvytan än härden. Någon tydlig rumsindelning är 
svår att upptäcka utifrån artefakternas spridnings-
bild om alls någon sådan går att se. Den generella 
bilden hittills av anläggningar i bostäderna från sen-
mesolitikum och genom neolitikum är att vid un-
dersökningarna påträffas i golvytan en till två härdar 
och vid dem syns mot kortsidorna två koncentratio-
ner av stenmaterial (se fi g. 4.48, 4.52, 4.53). Anlägg-
ningarna och föremålskoncentrationerna har tolkats 
som lämningar efter ett eller två hushåll som delar 
på bostaden, närmare rumslig indelning utifrån när-
varo eller frånvaro av artefakter har varit svår att nå. 
En analys av spridningsbilden av föremål i golvy-
tan på Lillberget ledde till en tolkning det funnits en 
manlig och en kvinnlig sida vid varje härd Loeffl er 
(muntliga uppgifter)1. Den genusindelning som, en-
ligt Kent (1990:128 se kap 3.6.), fi nns i alla samhäl-
len oavsett samhällsorganisation är svår att se. Trots 
att den ska fi nnas där. Grøn (1991:114) menar att 
likartade spridningsbilderna i olika bostäder kan 
vara resultatet av att man påträffar ett material från 
likartade sociala situationer som utspelats på plat-
sen. Den rumsliga strukturen kan på så vis betraktas 

som likartad morfologi inom typologin och ses som 
tecken på samtidighet. Vad som utspelas i en bostad 
är i hög grad likartat över tid och de rumsliga skillna-
derna uppstår dels genom den teknik som används 
för att utföra det man gör samt utifrån hur stora 
utrymmen som fi nns inne i bostaden. 

3. Den rumsliga organisationen mellan bo-
städerna på lokalerna anses också spegla den soci-
ala organisationen. Boplatsvallarna i materialet från 
senmesolitisk tid har i huvudsak varit ensamliggan-
de men även grupper om tre till fyra anläggningar 
förekommer. Det här kan vara en början till en över-
gång från mindre enskilda bosättningar vintertid till 
större bosättningar med fl er hushåll och ökande/
förändrade aktiviteter. 

Under neolitikum fi nns en rad variationer på 
hur bostäderna formerar sig i förhållande till var-
andra (se ex fi g. 4.49., 4.56.). På Lillberget, RAÄ nr 
451 i Överkalix, delar boplatsvallarna kortsida med 
varandra samtidigt som de bildar en halvmånefor-
mation runt en sänka. Det största huset (nr 3) står 
i mitten fl ankerade av lika många bostäder bredvid 
samt två bostäder närmast rakt över på andra si-
dan sänkan (se fi g. 4.49.). Om boplatsvallarna va-
rit i bruk samtidigt skulle invånarna i hus nr 3 ha 
kunna inneha en central roll på lokalen (Grøn 1991).
De kan ha kunnat utöva en viss dominans över bo-
platsen i förhållande till de andra. Det syns i mate-
rialet genom att boplatsvallen är störst och ligger i 
mitten. Halén (1994:153) har beräknat att statistiskt 
sett borde hus 3 ha rester efter ca 81 keramikkärl, 
utifrån fynd inom den 1,5 m2 undersökt delen av 
vallen. De andra två boplatsvallarna hus 1a, 1b och 
2, som är mer undersökta, uppskattas ha innehållit 
ca 30 kärl var och hus 3 skulle på så sätt vara rikare 
materiellt på keramik samtidigt som det varit större 
än övriga. Den runda eller halvmåneformade orga-
niseringen av bostäder skulle ändå generellt sett vara 
mer representativ för ett egalitärt samhälle än för ett 
hierarkiskt, enligt Grøn (1991:107).

I Tornedalen där ett antal lokaler karterats på 
nivåerna mellan 60-45 m ö h. syns en viss variation 
mellan de olika boplatsernas rumsliga organisation. 
På Saivaara, RAÄ nr 249 Karl-Gustav sn, fi nns ten-
denser till så kallade kluster av boplatsvallar samti-
digt som de tycks ligga längs en gammal strandlinje 
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(se fi g. 4.39.). Den ytmässigt största boplatsvallen nr 
5 visade sig efter undersökning vara en av de fatti-
gaste materiellt på både sten- och benmaterial av de 
hittills fem undersökta. Den kan också ses som den 
mest välstädade. Bilden kompliceras på både Lillber-
get och Saivaara samt en rad andra lokaler av att alla 
boplatsvallarna troligen inte är anlagda samtidigt. 

En lite yngre lokal i Tornedalen är belägen 
på Keräsvaara, RAÄ nr 241 belägen på ca 55 m ö 
h. Boplatsvallarna här har varit organiserade i rader 
med i grova drag tre parallella rader av sammankopp-
lade boplatsvallar som stått längs med den närmsta 
strandlinjen (se fi g. 4.56.). Här är graden av samtidig-
het inom boplatsområdet oklar. Formeringen skulle, 
enligt Grøns (1991) resonemang kunna tyda på nå-
gon form av hierarki mellan bostäderna. Samtidigt 
är boplatsvallarna i raderna sammankopplade med 
varandra där varje rad ligger nära den andra något 
som vanligen också antas spegla uttryck för samhö-
righet och släktskap (Grøn 1991). 

På den ungefär, utifrån höjden över havet, 
närmast samtida lokalen RAÄ 315 Nedertorneå, 
fi nns tre boplatsvallar relativt utspridda (>30 m från 
varandra). Två av de lägst belägna lokalerna i Tor-
nedalen med boplatsvallar RAÄ nr 264 (ca 50-47 m 
ö h) och RAÄ nr 166 (52-48 m ö h.), båda Karl-
Gustav sn, som utifrån höjd över havet och date-
ringar förefaller vara till viss del samtida har, liksom 
RAÄ nr 241 och RAÄ nr 315, stora olikheter i hur 
boplatsvallarna varit organiserade i förhållande till 
varandra. På RAÄ nr 264 är boplatsvallarna spridda 
över ett större område medan de på RAÄ nr 166 
är organiserade i tre tätt liggande rader (se fi g. 4.58. 
och 4.59.). Variationen i att organisera boplatserna 
utifrån höjden över havet visar inte på en tydlig ut-
vecklings- eller förändringslinje av bosättningarna. 
Kanske kan man också istället se det som att sam-
hället rör sig mellan olika riktningarna. Mellan en fri 
och en mer strikt organisation inom ramen för olika 
generationer om man ska försöka inrymma dem i 
Grøns (1991) medtod för analys. Alternativt kan 
det röra sig om olika typer av lokaler brukade under 
skilda årstider eller vid olika behov. 

RAÄ nr 241 Karl-Gustav sn var troligen be-
lägen i ett trångt grunt sund på en större ö inte långt 
från fastlandet när boplatsen brukades. Golvytorna 
innanför vallarna här varierar mellan 60 m2 till 18 
m2 stora. Den genomsnittliga storleken är 34,8 m2

stor. Lokal RAÄ nr 315 Karl-Gustav sn var troligen 
belägen på södra delen av en större ö längre ut i 

skärgården när den brukades, men troligen relativt 
samtida med RAÄ nr 241 (se fi g. 4.57.). Golvytorna 
innanför vallarna här varierar mellan 18 m2 till 3,6 
m2. Den genomsnittliga storleken är 9,6 m2. Anlägg-
ningarna ute vid RAÄ nr 315 är betydligt färre, 5 st 
mot 12 boplatsvallar vid RAÄ nr 241. Oavsett om 
de är synkrona eller inte syns skillnader mellan bo-
sättningarna. Val av boplatsläge, lokalernas storlek 
och organisationen av boplatsvallarna skiljer sig. En 
möjlighet är att delar av befolkningen vintertid be-
fanns sig längre ut i skärgården medan en större bo-
plats låg längre indraget mot land. De arkeologiska 
undersökningarna på båda lokalerna är småskaliga 
och inget fyndmaterial skiljer i dagsläget ut den ena 
från den andra.

De andra lokalerna som kan ha brukats re-
lativt samtida är RAÄ nr 264 och RAÄ 166 Karl-
Gustav sn. De uppvisar två andra exempel av bo-
platslägen. RAÄ nr 264 har både boplatsvallar som 
är belägna tillsammans och utspridda från varandra. 
Boplatsvallarna har varit belägna på den norra de-
len av en större ö i en östsluttning ca 10 km från 
Torneälvens dåvarande mynningsområde (fi g. 4.57.). 
Golvytan innanför vallarna varierar mellan 56 m2

ner till 13,5 m2, med en genomsnittlig storlek på ca 
25 m2. RAÄ nr 166 som består av tre rader med bo-
platsvallar, fl ertalet anläggningar är dock så skadade 
att uppgifter om storleken på fl era golvytor saknas. 
Golvytorna varierar mellan 18 m2 – 15 m2 stora med 
en genomsnittlig storlek på 16 m2. Lokalen har legat 
på andra sidan av samma ö som RAÄ nr 264 ca 4 km 
närmast rakt söderut (se fi g. 4.57.). Lokalen har haft 
en söderexponering och troligen legat i anslutning 
till en mindre vik. Här är den rumsliga strukturen på 
boplatsvallarna nästan spegelvänd geografi skt sett 
jämfört mellan RAÄ nr 241 och RAÄ nr 315. 

Sammantaget tyder det här på att den sociala 
strukturen i Norrbotten, utifrån det bevarade kultu-
rella materialet, inte uppvisar en tydlig linjär utveck-
ling i hur bebyggelsen organiseras och förändrats på 
lokalerna. Samtidigt fi nns en tendens att boplatsval-
larna över tid blir allt större till ytan, vilket enligt 
Grøn (1991:100) ökar möjligheten till ett mer kom-
plext beteende än i bostäder med mindre ytor.

I Kalix älvdal kan en hierarkisk organisation 
ha existerat i början av neolitikum på Lillberget, RAÄ 
nr 451 Överkalix sn. Där fi nns dock även egalitära 
drag genom att spridningen av importföremålen 
tycks vara generell. Det som här defi nerats som do-
minerande hushållet/hushållen kan inte säkert sägas 
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avvika i någon högre grad materiellt mot de övriga 
hushållen eller i den rumsliga placeringen. På RAÄ 
nr 451 påträffades även en rödockragrav under en 
av boplatsvallarna som innehåller en avvikande ke-
ramik mot lokalens övriga keramikfynd. Att tillverka 
speciella gravgåvor specifi kt för den döde anses vara 
något som är vanligt för mer hierarkiskt organise-
rade samhällen (se Knutsson 1995:89). 

I Tornedalen där ett längre tidsdjup från fl er 
undersökta lokaler kan följas förefaller samhällena 
ha varit egalitärt organiserade. Alternativt kan de ha 
växlat mellan egalitära och något mer hierarkiska 
strukturer över tid. I inget av områdena fi nns för 
närvarande så pass omfattande undersökningar 
gjorda att jag närmare vill uttrycka några tydliga för-
slag till hur den sociala strukturen varit organiserat 
över tid. Om man följer Grøns (1991) eller Kents 
(1990) analys av social struktur är det lättare att se 
strukturerna efter ett hierarkiskt uppbyggt samhälle 
än det är att se spåren efter ett egalitärt. Det ma-
nifesteras tydligare genom att maktutövande indivi-
der/grupper tenderar att synas väl i rumslig organi-
sation, i olika bostäders utformning samt i bruk av 
olika byggnader. Utifrån en den jämförelsen så har 
kustsamhällena med boplatsvallar i Norrbotten fl er 
egalitära drag än de har drag av hierarkiska. På en 
del lokaler förekommer en del byggnationer avsedda 
för annan verksamhet än boende såsom förråd m.m. 
Helheten tyder ändå på en relativt låg grad av so-
ciopolitisk stratifi ering eller på ett väl utfört arbete 
i kamoufl erandet av den hierarki som funnits. Mina 
tolkningar rörande det nordligast kustområdet går 
på det här viset emot de av ex Forsberg (1992, Ha-
lén 1994, 1995) mer generellt hållna föreslagen om 
komplexa jakt- och fångstsamhällen under neoliti-
kum och tidig metalltid längs Norrlandskusten. En-
staka lokaler, exempelvis Lillberget och Fattenborg, 
som föreslås som boplatser med en mer komplex 
uppbyggnad (se Halén 1994 och Klang 2007), kan 
mycket väl ha varit det. Problemet med de lokalerna 
är att de, i vart fall hittills, är ovanliga i sitt slag och 
skiljer ut sig mot de övriga lokaler i det arkeologiska 
materialet från Norrbotten.

Under tidig metalltid menar Forsberg 
(1992:65) att det fi nns ett stamsamhälle vid kusten 
med helt andra värderingar och ett annat symbol-
språk än inlandets mobila jägare. Symbolspråket 
som skiljer ut sig utgår i huvudsak från rösegrav-
skicket samt dess förändring över tid som tycks följa 
utvecklingen längre söderut. Längs Västerbottens-

kusten fi nns också en tradition av småskalig odling 
och kanske boskapsskötsel. Onekligen skiljer sig 
den traditionen mot inlandet, men rösegravskicket 
är inte representativt för kustområdet norr om Jävre 
i någon högre grad. Några odlingsindikationer har 
ännu inte påträffats. Frågan är också om de som har 
rösegravar som en del av sitt symbolspråk är den 
allenarådande kulturen längs Västerbottenskusten. 
Rent föremålsmässigt liknar fynden ute vid kusten 
i exempelvis Västerbotten ofta de som påträffas i 
inlandet från samma tid i form av spetsar med tvär- 
eller urnupen bas, kvartsskrapor etc. Ett antal fynd 
av sydskandinavisk typ har också påträffas där. På så 
vis fi nns en blandning av fynd. Andra gravtyper än 
rösen med ett mer inlandsbetonat innehåll förekom-
mer parallellt med rösegravar i Västerbotten (se An-
dersson 2000:6 och 22). Det är därför tveksamt om 
kustområdet kan betraktas som ett enhetligt område 
dominerat av helt andra värderingar och en annan 
ekonomi. Inslagen av andra värderingar fi nns där 
men de förefaller inte vara ensamma och de kan inte 
anses dominera i de inre delarna av Bottenviken.

6.4. Kustområdets kontaktytor i 
ett långtidsperspektiv

Kontakter mellan olika områden i ett arkeologiskt 
material syns kanske främst genom utbyten, närva-
ron av icke lokalt förekommande råmaterial och i 
materiell stil genom likheter inom olika geografi ska 
områden. För Norrbottenskustens del syns det här 
inom några geografi ska områden och mer framträ-
dande vid vissa tidpunkter. 

Närvaron eller frånvaron av kontakter mellan 
olika områden kan också komma till uttryck i 
förekomsten av olika typer av anläggningar. Det här 
har också diskuterats som en skillnad mellan kust 
och inlandsområdena i Norrbotten under stora delar 
av förhistorisk tid när det gäller förekomst av gravar 
i form av stensättningar. Vad närvaro och frånvaro 
mer precist kan tänkas spegla mellan två områden 
behöver analyseras och diskuteras. Vad innebär det 
att föremålen är likartade och av samma material i 
kust och inland under tidig metalltid? Kunskaper om 
gravskicket i inlandet saknas. Ett antal stensättningar 
fi nns vid kusten dock otillräckligt för att representera 
någon större del av befolkningen. Hur begravdes 
eller behandlades de andra vid kusten som inte lades 
i en stensättning? Kanske på samma sätt som man 
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gjorde med döda i inlandet. I så fall har gravskick 
i kusten och inlandet varit mer lika än olika precis 
som föremålen är det. Jag menar att forskningen i 
fallet med stensättningarna längs Norrbottenskusten 
tagit upp den delen gång på gång rutinmässigt. Utan 
att till tillräckligt stor del beakta övrigt material och 
öppna för nya tolkningar. Stensättningen vid kusten 
liknar fallet vid Bredarör (Jmf  Goldhan 2005:138). 

Kontakterna mellan kustbefolkningen i 
Norrbotten och områdena söder, öster väster 
och norr därom samt inom området börjar med 
kolonisationen efter isavsmältningen. Därefter 
kan man tänka sig att kontakterna rört sig i olika 
riktningar under historien allt efter hur samhällena 
förändrats internt och efter hur deras relationer 
utvecklats med kringliggande grupper. Det kan 
dock vara troligt att det mer eller mindre hela tiden 
förekommit kontakter i olika riktningar.

Ett område längs Norrbottens kustland där 
man kan påvisa mer långväga kontakter från senme-
solitikum är i Kalixälvens dalgång. Undersökning-
arna här visar på att redan innan den tidiga kamkera-
miken uppträder här fanns det ett utbyte av material 
som har sin proveniens utanför älvdalen. I samband 
med undersökningarna i Ansvar, RAÄ nr 393 Över-
kalix sn, av en rödockragrav påträffades avslag och 
föremål i fl inta och en koncentration av bränd lera. 
Råmaterialet på lokalen bestod i huvudsak av kvarts 
men i mindre mängder framkom också avslag och 
föremål i kvartsit och fl inta (Liedgren 1996b:12). 
Bruket av lera kan vara inspirerat utifrån och fl intan 
har med stor säkerhet kommit utifrån till området 
eftersom den inte förekommer lokalt. Lokalen date-
ras till mellan ca 5200-4800 fvt. (Liedgren 1996b:10) 
På lite lägre nivåer i älvdalen på Stor-Brändberget 
fi nns en lokal, RAÄ nr 984 Överkalix sn, med bl 
a en stensättning med rödockra samt fynd av tidig 
kamkeramik, stil I:1 (Halén 1994:147-149). Tidig 
kamkeramik dateras till mellan ca 5100-4000 fvt (Pe-
sonen 2002:31) Lokalen på Stor-Brändberget är idag 
belägen på ca 75 m ö h. vilket kan ha motsvarat en 
kustnära datering till ca 4500 fvt. (Halén 1994:150). 
Den tidiga kamkeramiken kan uppfattas som något 
som följer med en utifrån kommande befolkning, 
men tittar man på det övriga materialet i exempelvis 
Norrbotten så fi nns redan föremålsformer (mejs-
lar, yxor etc.) och importerade råmaterial som kan 
komma från samma områden som den tidiga kera-
miken senare kommer. Utbytessystemrt eller allians-
system som tagit in varor tidigare innan keramikens 

introduktion till området kan ha varit lika aktivt när 
det gäller fl öden av människor och material redan 
tidigare som det var i samband med att keramiken 
introducerades.

Under tidigneolitikum är det möjligt att utby-
tena intensifi erades då lokalen på Lillberget RAÄ nr 
451 Överkalix sn uppvisar en hög grad av samstäm-
mighet i föremålsformer, lokal tillverkningsteknik 
samt i byggnationer med det övriga kamkeramiska 
området i Finland (se kap 5). Lillbergetlokalen har 
större variation av ornamentik på keramikkärlen 
än många andra kamkeramiska boplatser. Till viss 
del kan det vara ett resultat av lokalens västliga läge 
inom det kamkeramiska området. Kontakter mot 
vad man uppfattade som den egna kulturgruppen 
har kanske prioriteras och setts som särskilt viktiga. 
Detta kan på initiativ av befolkningen på Lillberget 
under perioder ha lett till intensivare utbyten av ma-
teriell kultur i syfte att stärka allianser och hålla kon-
takter levande. 

Från Rudjärv fi nns ytterligare en lokal med 
kamkeramiskt material i form av sen typisk kamke-
ramik, belägen ca 58 m ö h. Enligt Halén (1994:151) 
motsvarar höjden 58 m ö h. en kalibrerad datering 
till ca 3700 fvt., vilket förefaller som en något tidig 
datering av lokalen utifrån höjden över havet. Själ-
va stilen dateras till ca 3800-3600 fvt., enligt Halén 
(1994:151). I övrigt fi nns en lokal med neolitisk ke-
ramik från Lansjärv som bekräftar kontakterna mot 
fi nska sidan av Bottenviken.

För närvarande saknas undersökningar på 
lägre nivåer från kustområdena utanför Kalixälven 
som gör det möjligt att följa om kontakterna och 
allianser hållit i sig mot öster.

Undersökningarna i och utanför Torne älvdal 
där fl er lokaler undersökts sträcker sig än så länge 
inte lika långt bakåt i tiden. Undersökningarna från 
neolitikum, nivåer ca 60 m ö h., visar på att man i 
hög grad använt lokala råmaterial vid föremålstill-
verkning i sten. På Saivaara RAÄ nr 249 fi nns fynd 
av så kallad Pöljäkeramik. Pöljäkeramik är en vanlig 
typ av asbestmagrad keramik under mellan- och sen-
neolitikum i norra Finland och i Karelen. Närmast 
påträffas den utanför Kemi älvdal under samma tid. 
I övrigt förekommer föremål av grönsten, röd och 
grå skiffer på lokalerna med boplatsvallar från neo-
litikum. Föremålsformerna förefaller i hög grad lik-
artade med de mellannorrländska och de från Norr-
bottens inland från samma tid. 

Möjligen minskar kontakterna mellan områ-
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dena i de två nordligaste älvdalarna under mellan 
och senneolitikum och områdena österut som även 
fortsättningsvis har tillgång till fl inta, bärnsten och 
producerar keramik. Eller så sker utbytena i material 
som inte bevarats eller hittills påträffats vid de små-
skaliga undersökningarna på svensk sida.

I länsstyrelsens publikation Arkeologi i Norr-
botten (1998:34) efterlyses undersökningar som klar-botten (1998:34) efterlyses undersökningar som klar-botten
lägger en eventuell bondestenålder i länets södra 
och östra delar under senneolitikum. Bakgrunden är 
att det sedan 60-talet har varit känd att man under 
en period utövat jordbruk under senneolitikum vid 
Bjurselet vid Byske älv i norra Västerbottens kust-
land (Christiansson 1978:40). Introduktionen av 
jordbruk till området antas ha skett genom en kolo-
nisation söderifrån. Kolonisationsförsöket verkar ha 
varit kortlivat och den inhemska befolkningen har 
efter ett tag återtagit området (Knutsson 1988:196, 
199). Knutsson (1988) har i sin analys av boplats-
materialet från Bjurselet visat på att bosättningen till 
en början bestod av en lokal grupp som i huvudsak 
hade redskap av kvarts. Runt 2500 fvt. grävdes ca 13 
depåer med fl inta och fl intyxor ner på lokalen. Flin-
tan bearbetas i en teknik vanlig i sydskandinavien 
som inte påträffas vid den här tidpunkten i Norr-
land, bl a bränns den i härdar. Till materialet hör 
även en del keramik av (sen) stridsyxetyp. I nästa fas 
bearbetas stenmaterialet med en teknologi främst 
anpassad för kvarts. Flintyxor har ibland ställts upp 
på stenstäd och bearbetats med bipolär metod. De 
har behandlats som kärnor där avslagen sedan har 
använts och bearbetats vidare till skrapor och spet-
sar (Knutsson 1988). Baudou (1992:73) menar på att 
små grupper av sydskandinaver slagit sig ner längs 
Västerbottens kustland någon gång 2000 år fvt. Han 
håller det för troligt att man haft någon form av 
djurskötsel och odling inom den här gruppen. De 
många lokalerna med kvarlämnade depåer av syd-
skandinaviska föremål av samma typ, utanför de 
normala spridningsområdena, nedlagda under kort 
tid talar för exceptionella orsaker som exempelvis 
kolonisation. De kvarliggande fl intyxdepåerna anty-
der att kolonisationen slagits ner av den inhemska 
befolkningen, enligt Baudou (1992:73).

De tidigaste jordbruksindikationerna fram-
träder längs kusterna i Sverige, Norge och Finland 
och det är möjligt att dessa områden därmed kom 
att utgöra spänningsfält mellan jägargrupper och 
grupper som odlar (Ramqvist 1992:50). Det är 
inte omöjligt, enligt honom, att hällbildslokalerna i 

Nämforsen och Stornorrforsen i Umeälven uppstått 
på grund av sådana spänningar (Ramqvist 1992:50). 
Ramqvist (1992:50) menar att de centrala områdena 
(för jakt- och fångstbefolkningen) varit områdena i 
och kring de stora älvmynningarna. De sydskandi-
naviska depåfynden och de fåtaliga fl intförande bo-
platserna ligger hittills konsekvent vid skogsälvar el-
ler i sidodalar till de större älvarna men aldrig direkt 
vid de stora älvarna. Vilket kan ha fl era orsaker det 
kan till och med vara en forskningslucka. Fast ock-
så rimligt om det rör sig om invandrande grupper 
och om den inhemska befolkningen gjorde anspråk 
på de stora älvdalarna. I förlängningen kan de här 
mötena mellan olika kulturer ha medfört en ökad 
ritualisering av samhället som manifesterades i häll-
konsten. Ristandet skulle därför bland annat vara ett 
uttryck för systembevarande (Ramqvist 1992:50-51). 
Lindgren (2002:59) ger ett indirekt stöd för en sådan 
tolkning i det att hon menar att hällbilderna kan ses 
som en del i ett rituellt och symboliskt perspektiv 
där människorna beskriver sin världsbild, bakgrund, 
förnyelse, andevärld och kraft. Sammanfattningsvis 
kan man säga att i en kontaktsituation med grupper 
präglade av andra föreställningar och värderingar 
kan det fi nnas ett behov av att den egna ideologin 
bli mer uttalad och manifesterad.

Om sydskandinaviska stridsyxegrupperingar 
invandrat till norra Västerbotten så borde de också 
ha tagit med sig sitt byggnadsskick till området me-
nar Liedgren (1995:121). Några byggnadslämningar 
från stridsyxekulturen har ännu inte framkommit
längs Norrlandskusten. Däremot har en lokal med 
boplatsvallar från kusten uppvisat inslag av odling 
påträffats i Mellannorrland (se kap 5.5.). Lokaler 
med boplatsvallar i Lofoten har också knutits till 
den tidiga odlingen i området under senneolitikum 
(kap 5.1.). Odlingen här uppträder på lokaler med 
vad som antas vara lokal byggnadstradition. 

I Finland ersattes från och med ca 3200 fvt. 
den sena kamkeramiska traditionen i större delen 
av Österbotten av stridsyxetraditionen utom i de 
norra delarna där traditionen med asbestmagrad 
keramik var starkare. Det är oklart om jordbruket 
introduceras vid den här tidpunkten i Finland. Det 
fi nns hittills få fi nns hittills få fi nns hittills f spår efter odling och boskapsskötsel. 
Stridsyxeboplatserna är ofta annorlunda lokaliserade 
i landskapet genom att de inte direkt är strandbund-
na utan påträffas, åtminstone i Österbotten, någon 
kilometer från kusten där de regelbundet samman-
faller med äldre boplatser från tidigare delar av neo-
litikum (Holmblad 2005.). 
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De tidiga jorbruksinslagen förefaller i Mellan-
norrland vara integrerade med lokala traditioner där 
det först uppträder. Det kan tyda på att spridningen 
av ett tidigt jordbruket längs kusterna norrut, åtmins-
tone till en början, sker genom etablerade (äldre) al-
lianssystem/kontaktvägar och inte, i huvudsak, via 
en kolonisation. Spridningen av jordbruksprodukter 
kan ha nått upp längs kusten till områden som re-
dan hade traditionella utbyten med varandra. Det 
tog stopp eller avtog i södra Norrbottens- och norra 
Österbottens kustland där ett annat förslagsvis öst-
västligt och nordligt gående allianssystem tog vid.

Förekomsten av agrara inslag som syns på lo-
kaler med boplatsvallar i Mellannorrlands kustland 
och i Lofoten kan tyda på att det spridits genom 
utbyten mellan grupper i norr och söder. Odlingsin-
slagen kan till en början ha kommit upp längs kust-
områdena på ett liknande sätt som Jennbert (1984) 
föreslår för jordbrukets introduktion i Skåne. I form 
av mat- och dryckesgåvor mellan grupper som re-
dan tidigare hade ett visst utbyte med varandra. 

Spridningen kan ha gått relativt snabbt tills 
två kulturområden möttes som inte hade samma 
intresse av utbyten eller som låg i konfl ikt med var-
andra. Konfl ikten i Bjurselet (Knutsson 1988) kan 
ha infallit i ett andra steg i samband med en sydlig 
migration längs kusten norrut. Eller kanske skedde 
en migration samtidigt med gåvoutbytena som leder 
till konfl ikter i områdena där allianssystemen längre 
norrut började ta vid. Skillnader mellan nordliga 
kulturer/grupper och de av mer sydligt ursprung 
kan ha orsakat konfrontationer. 

Ungefär samtidigt med de agrara inslagen i 
materialet i Mellannorrland och med spridningen av 
stridsyxekulturen minskar anläggandet av boplats-
vallar längs Norrbottenskusten. Det är svårt att se 
några tydliga möten eller tecken på konfl ikt mellan 
kustgrupperna i Norrbotten och några andra. Det 
är tänkbart att även grupperna längs Norrbottens-
kusten under slutfasen av neolitikum dras med i en 
etnopolitisk mobilisering, om en sådan sker i Mel-
lannorrland, som Ramqvist (1992:50-51) föreslår. 
Det kan i förlängningen ha påverkat bosättningar-
nas utseende och organisation ute vid kusten i Norr-
botten. 

Undersökningarna från senneolitikum och 
tidig metalltid är få. Resultaten kring slutfasen i bru-
ket av boplatsvallarna har hittills inte gett några tyd-
liga indikationer till varför de slutade användas. Vid 
undersökningar från senneolitikum och början av ti-

dig metalltid påträffar man i områden material som 
fi nns både längre söderut, längre norrut och öst-
erut. Vid undersökningarna på Näverberget, RAÄ 
nr 601 Nederluleå sn, påträffades ett fåtal avslag av 
sydskandinavisk fl inta i de senneolitiska delarna av 
lokalen samt en organiskt magrad porös keramik i 
de delar av lokalen dom dateras till tidig metalltid 
ca 1600 fvt. (Bennerhag & Norberg 2001:126-127). 
Keramikens magring och övrigt fyndmaterial liknar 
det som påträffats från samma tid på kustlokalen i 
Sävar, samt vid inlandsboplatserna Nämforsen och 
på Råinget. Dateringarna av keramiken stämmer 
också väl överens med varandra mellan platserna (se 
Sanden 1996:29, Forsberg 2001:141).

Under tidig metalltid syns de sydskandina-
viska impulser upp mot Norrbottenskusten i fram-
förallt gravrösena som når upp till Jävrebygden 
Hortlax sn i de sydligaste delarna av Norrbotten. De 
fortsätter genom stora delar av tidig metalltid med 
rösegravar på olika nivåer. Vidare genom att över-
gången till brandgravar under yngre bronsålderns är 
synlig i materialet men nordgränsen förefaller även 
fortsättningsvis vara i Jävrebygden. Norr därom på-
träffas gravar i form av stensättningar. Ett område 
utan bronsålderns rösekultur täckte de inre delarna 
av Bottenviken under tidig metalltid.

6.5. Tolkningar och slutsatser

Boplatsvallarna har troligen, som tidigare forskning 
föreslagit rörande årstid, i huvudsak utgjort en bostad 
under vintern. Det fi nns liksom för skärvstensval-
larna, indikationer och möjlighet till ett användande 
av dem under övriga tider av året också. Framförallt 
har troligen själva boplatsen använts under större 
delar av året än enbart vintertid. Vilet också antyds 
från djurarterna som påträffas på lokalerna.

I Norrbottens kustland har boplatsvallens 
utseende och anläggande av dem förändrats 
över tid. Troligen har det skett i takt med att 
andra förändringar i samhället inträffat. Fram till 
senmesolitikum förefaller de i huvudsak ha haft 
ett temporärt bruk utifrån de kända förekomsterna 
i FMIS. Ett resultat av analysen av materialet i 
kapitel 4 visar att boplatsvallen börjar användas 
ganska direkt efter isavsmältningen i området. Ovan 
HK fi nns få boplatsvallar som inte kan knytas till 
vattendrag. Direkt under HK däremot har man 
påträffat boplatsvallar som inte ligger vid vattendrag. 
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De senare torde därför ha varit i bruk och anlagda i 
förhållande till en gammal havsstrandlinje.

Förlagan till den mesolitiska boplatsvallen 
kan ha varit en på marken stående rund eller oval 
byggnad av lättare karaktär, eller en byggnad klädd 
med näver och torv, kanske inte så olik de sentida 
samiska bågstångs-, klykstångs- och åskåtorna. 

Under senmesolitikum, ca 5000 fvt, fi nns den 
största andelen lokaler med boplatsvallar påträffade 
i FMIS. Det tolkar jag som att ett ökat anläggande 
av boplatsvallar skett i kustnära miljöer vid denna 
tidpunkt. Parallellt med detta kan olika försörjnings-
strategier ha utvecklades mellan de olika älvdalarna i 
de norra och södra delarna av Norrbotten. Kanske 
kom de att till viss del att baseras på olika/föränd-
rade val och identifi kation. Bruket av boplatsvallar 
skiljer sig i vart fall främst åt mellan de två nordliga 
älvdalarna och älvdalarna längre söderut.

I Norge och Finland uppfattar man spridan-
det av den tidiga kamkeramiken ca. 500 fvt. som 
resultatet av att en ny etnisk grupp kommer till om-
rådena där kamkeramiken påträffas (se kap 5). Det 
kan vara så. Personligen så uppfattar jag det att det 
också kan vara ett resultat av ett allianssystem eller 
utbytessystem som redan fanns innan kamkerami-
ken uppträder. De kan ha satts i rörelse till följd av 
en etnopolitisk mobilisering ca 5000 fvt. Om man 
bortser från keramiken så syns i övrigt i materialet 
från Finland, Ryssland och Finnmark tydligast en 
nergång i anläggandet av boplatsvallar samt en in-
troduktion av bifacialt slagna spetsar. I övrigt fi nns 
många mesolitiska drag kvar. Lokalerna i Norrbot-
tenskusten avviker från Finland, Ryssland och Finn-
mark genom att anläggande av boplatsvallar istället 
ökar under den här perioden. Det kamkeramiska 
inslagen i Norrbotten syns främst i Kalix älvdal och 
tycks inte ha fått vidare spridning in i landet.

Fram till slutet av senmesolitikum förefal-
ler både kust- och inlandsgrupperna i Norrbotten 
ha varit intresserade av älgen som en viktig resurs. 
Kanske har älgen även setts som det främsta bytet. 
Baserat på tradition och en mytologisk bakgrund. På 
fi nsk sida förefaller älgen ha haft en likartad roll i 
vart fall som bytesdjur.

De små boplatsvallarna ute vid kusten under 
mesolitikum kan vara rester efter familjegrupper som 
vintertid stannar i kustområdet där de bland annat 
ägnar sig åt jakt på älg, hare, skogsfågel, mård m.m. 
samt harpunering av vikaresäl vid deras andningshål 
i isen. Troligtvis har delar av grupperna större delen 

av sin årscykel förlagd till kustområdet. Fisket har 
troligen varit av stor vikt under hela mesolitikum för 
kustbefolkningen även om det inte framträder tyd-
ligt i det materialet. Fisk är den stabilaste resursen, 
den är lättskattad och något att falla tillbaka på om 
andra resurser sviker. Fiske kan bedrivas i många ak-
tiva och passiva former samt av de fl esta i gruppen. 
Det har därför varit av största betydelse genom hela 
förhistorien i området.

Från början av neolitikum förefaller sälen att 
ta över rollen som det största jaktbytet, kanske till en 
följd av att de sociala territorierna minskade. Sälen 
kan vara överrepresenterad i det arkeologiska mate-
rialet, men inslaget av påträffade älgben är mindre 
hittills på neolitiska lokaler jämfört med mesolitiska. 
En mindre mobil tillvaro och ett utökat uttag av ma-
rina resurser kan ha möjliggjort en ökad befolkning 
under neolitikum. De marina resurserna förstärktes 
i området efter ca 5500 fvt., motsvarande ca 105 m 
ö h., då Littorinahavet tillsammans med ett varmare 
klimat medförde en ökad marin produktion i Öster-
sjön och Bottenviken. Fiskets betydelse under den 
här perioden, i vart fall dess förmåga att försörja be-
folkningen, ökade troligen. En ökad inriktning mot 
marina resurser kan vara orsaken till att den sociala 
kompositionen i boplatsvallarna förändras och att 
bostäderna blir större och fl er per lokal vintertid. 
Antalet boplatsvallar ökar men antalet lokaler mins-
kar jämfört med senmesolitikum möjligen tyder 
det på en fokusering till vissa områden för jakt och 
fi ske.

Vid fångst av säl med nät är det ett arbete 
som i etnografi ska källor beskriv som ett lagarbete 
där vanligen ett fl ertal personer ingår. Harpunering 
av säl däremot kan och har utförts av enskilda jä-
gare. Organiserad sommar/höstjakt på säl kan ha 
knutit samman större grupper som bevarat likartad 
struktur vintertid. Jaktlagen tillbringar genom detta 
mer tid tillsammans under året i skärgården där de 
rört sig mellan olika områden. Vinterlokalerna med 
boplatsvallar kan ha utvecklas till ett slags basläger 
med en viss förrådshushållning som kan ha konsu-
merats under den mörkaste och kanske minst fysiskt 
aktiva delen av året.

I kapitel 5 framgår att förändringarna i bo-
platsvallarna som syns i Norrbottenskusten från 
neolitikum och framåt inte är en lokal företeelse 
utan en del av en utveckling som syns i Finnmark, 
Finland och Ryssland. Säl saknas helt i de ryska 
områdena och andra resurser eller orsaker måste 
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ha varit viktigare för att driva förändringarna i en 
liknande riktning vad gäller boplatsvallarnas storlek 
och antal per lokal. En ekonomisk specialisering på 
säl som enskild orsak bakom den ökade storleken 
på bostäderna är därför inte tillräcklig för att förstå 
förändringen. 

En möjlighet är att områdena delade någon 
form av gemensam historia och hade någon form 
av utbyten mellan varandra. I vissa lägen blir den ge-
mensamma historien mer fragmenterad och mötena 
kommunicerar/uppfattar främst olikheterna mellan 
de olika områdena och de kan också ha tydliggjorts 
vid vissa tidpunkter. Vid andra tillfällen kan skill-
naderna ha underkommuniceras och en gemensam 
historia bestående av mytologi, släktskap och kan-
ske språk lyfts fram. Den gemensamma historien 
kan troligen ha bestått dels av en språklig del, som 
exempelvis Lundberg (1997) lyfter fram i området 
med skärvstensvallar. En andra del kan ha bestått 
av en mytologisk del där kanske älgen spelat en hu-
vudroll. 

En likartad utveckling mellan områdena be-
folkningsmässigt kan ha utvecklats om graden av 
mobilitet minskat i några av områdena till en bör-
jan eller inom en hel region. Därefter kan de andra 
ha följt efter. Det allianssystem och den identifi ka-
tion som syns mot Volga-Kama området när den 
tidiga kamkeramiken sprids tycks komma i ett läge 
när en (eventuell) gemensam mytologi kan vara i en 
period av underkommunikation mellan eller inom 
vissa delar av områdena. Vilket kan ha medfört att 
spridningen avtog/stoppades i en del riktningar. 
Under tider av mindre interaktion här förslagsvis 
under neolitikum blir de språkliga skillnaderna tyd-
liga genom olika dialekter/språk och (arkeologiskt) 
i form av exempelvis olika stil; regionala keramik-
stilar, formval på föremål, klädedräkter och i bruk 
av lokala råmaterial. De synliggörs i en låg materiell 
föremålsutväxling mellan en del av grupperna och 
starkare mellan andra. Att bostäderna fortsätter att 
likna varandra kan då ses som ett resultat av att bo-
staden utformning sedan tidigare har ett förklarings-
värde i sig för hur samhället är organiserat och att i/
kring bostaden sker handlingar som uppfattas som 
viktiga för reproducerandet av samhället på mer än 
ett praktiskt plan. På så sätt skulle den likartade ut-
vecklingen av boplatsvallar över ett större geogra-
fi skt område kunna förstås. 

I Norrbotten kan en utveckling mot en för-
ändrad ekonomi och ideologi samt regionalisering 

ha börjat under senmesolitikum ca 5000 fvt. och 
tilltagit i styrka under neolitikum. Därefter avbryts 
den och en mer mobil period med ökade kontakter 
utåt under tidig metalltid tar vid. Om boplatsval-
lar kan ses som något som är mer än bara bostäder 
öppnas också möjligheten att bruket av dem kan ha 
varit av skiftande karaktär från att i huvudsak vara 
bostad för ett eller fl era hushåll till att vara en sam-
lingspunkt/utgångspunkt för att lösa gemensamma 
problem/uppgifter. Det ofta sparsamma materialet 
som påträffas vid undersökningar av boplatsvallar 
i Norrbotten kan ha sin grund i att bruket många 
gånger inte är kontinuerligt under fl era år i rad utan 
i högre grad kan ha varit sporadiskt. Boplatsvallarna 
kan ha använts för vissa syften av både praktiska och 
mer sakrala skäl, exempelvis för boende under kalla 
vintrar, som bostad för att det ska gå bra för grup-
pen eller för att det går bra för gruppen. 

Om de nordliga kustgruppernas minskade 
sin jakt på älg under neolitikum kan de även ha to-
nat ner älgens symboliska betydelse i de mytologiska 
sammanhangen medan andra lyfts upp. Närmast lig-
ger då att det näst största djuret sälen lyfts fram. An-
dra delar av den materiella kulturen som ingått i my-
tologin kan ha ökat i betydelse och förklaringsvärde 
för sammanhangen som bostaden och boplatsen. 

Ytor utanför själva boplatsvallarna är lite un-
dersökta. En del fynd av härdar i form av skärv-
stenspackningar utanför boplatsvallarna tyder på 
att lättare bostadskonstruktioner ovan mark också 
kan ha varit i bruk parallellt på samma lokal. I öv-
rigt påträffas ibland slagplatser, stenföremål och an-
dra anläggningar som tyder på att området utanför 
boplatsvallarna är i bruk på ett likartat sätt som på 
öppna boplatser utan synliga anläggningar.

Bosättningarna som syns utanför Kalix och 
Torne älvdal kan till viss del ha förstärkts på grund 
av att isbildningen vintertid var lämplig här för att 
attraherade stora mängder vikaresäl i samband med 
att kutarna skulle födas på vårvintern. Kanske un-
derstöddes den här typen av bosättning via kon-
takter och allianser med andra kustlevande grupper 
längre österut ex de kring och utanför Kemi älvdal. 

Tidsdjupet, med ett fl ertal generationer bo-
platsvallar, som framkommit på fl era av de stora 
lokalerna kan vara ett uttryck för fastare territorier. 
Samt någon form av relation till tidigare generatio-
ner som använt lokalerna. Till detta kan det ha varit 
av vikt att bostaden utformats inom ramen för en 
föreställningsvärld. 
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En legitimering av förhållanden vid Kalix och 
Torne älvdal kan ha känts som viktig eftersom älv-
dalarna söderut inte förefaller ha haft liknande bo-
sättningar ute vid kusten i någon högre grad. Här 
fi nns istället indikationer på att vinterboplatserna 
låg indraget i inlandet. Vidare på att de åtminstone i 
början av neolitikum som i Vuollerim, var utgångs-
punkter för storviltjakt på älg. Vilket kan ha sin bak-
grund i att höst och vinterjakt på älg för männis-
korna här behöll/innehöll en position där den sågs 
som något mer än enbart en födoresurs. Älgen kan 
här fortsättningsvis under neolitikum ha setts som 
en central symbol och viktig bärare av gruppen vär-
deringar/ideologi rörande kosmogoni och mytologi 
(se Lindgren 2002). I Mellannorrlands inland är äl-
gens betydelse synlig i benmaterialet på boplatserna, 
på skulpturer i rödskiffer och i hällbilder under hela 
neolitikum. Den rollen kan ha minskat/gått tillbaka 
under neolitikum i de två nordligaste älvdalarna på 
grund av ändrade jakt- och fångststrategier och äl-
gen kan i viss utsträckning ha kompletterats eller er-
satts av en ny ideologisk/kosmologisk struktur. 

Andra tolkningar av bosättningsmönstret i 
området under neolitikum förefaller också möjliga. 
Det är möjligt att det var de nordliga älvdalarna som 
brukade de södra delarna av kustområdet ner mot 
Pite älvdal sommartid och att man sen vintertid i hu-
vudsak dragit sig norrut till områdena med boplats-
vallar. Ett motsvarande bosättningsmönster kan ha 
varit i bruk på fi nsk sida. Boplatsvallarna i inlandet 
strax innanför kusten kan ha utgjort en egen grupp 
med begränsade kontakter med kustgrupperna eller 
delvis ha bestått av medlemmar från kustgrupperna. 
Studier av stenartefakter motsäger inte den här tolk-
ningen i någon högre grad. Keramik från neolitikum 
påträffas sällan i inlandskontexter, men är heller inte 
vanligt förekommande längs kusten på svensk sida. 
Sälben är däremot mycket sällsynta i inlandsmiljöer 
och har mig veterligen ännu inte påträffats på in-
landslokaler från stenåldern i Norrbotten. 

Frånvaron av älgben/älgjakt ute vid kusten 
under, framförallt, senare delen av neolitikum är, för 
mig, svårare att förstå. Tillgången på älg ute vid kus-
ten borde ha varit tillräcklig för att man skulle jaga 
den. Den totala benmängden som påträffas vid ar-
keologiska undersökningar är liten i förhållande till 
alla bytesdjur som har nerlagts och konsumerats på 
lokalerna. På grund av detta är det svårt att få en bra 
bild eller känsla av bytesdjurens verkliga artsamman-
sättning. Vissa djurarter kan ha fått sina ben annor-

lunda behandlade vilket i sin tur skapat en frånvaro 
av dem i benmaterialet. 

Under senneolitikum och tidig metalltid upp-
hör traditionen med boplatsvallar ute vid kusten. I 
analysen i kapitel 4 framkom det på två sätt. Dels så 
minskar antalet kända icke strandnära lokaler stort 
från 45 m ö h. i FMIS. Dels så syns samma mönster 
bland de idag strandnära boplatsvallarna, inte hel-
ler de påträffas på nivåer under 45 m ö h. i FMIS. 
Tydligen förändrades hela bosättningsmönstret i 
kustområdet då också kännedomen om öppna lo-
kaler minskar vid samma nivå. Från undersökningar 
som berör lokaler från slutet av neolitikum syns ett 
större inslag av fi sk och mindre däggdjur än tidigare. 
Vikaresälen dominerar dock fortfarande i benmate-
rialet. Stora kokgropsfält är påträffade på nivåer från 
tidig metalltid,. Fynd av bl a asbestmagrad keramik 
och spetsar med tvär bas knyter lokalerna till den 
materiella kultur som påträffas i inlandet vid samma 
tid. Därmed kan Norrbottenskusten ha ingått i den 
av fl era forskare hävdade etnopolitiska mobilise-
ringen som skedde på norra delen av den skandina-
viska halvön, områdena norr och öster därom under 
början av tidig metalltid (Gurina 1987:47, Baudou 
1992:95-96, Ramqvist 1992:50-51, Olsen 1994, Fos-
sum 2007:37). 

En möjlig tolkning av det som sker i området 
under senneolitikum och tidig metalltid är att sam-
tidigt med att boplatsvallarna försvinner ökar mo-
biliteten. Inte främst på grund av ändrade resurs-
förhållanden men mot bakgrund av en högre grad 
av interaktion med jordbrukande grupper samt med 
inlandsbaserade grupper. Den ökade mobiliteten 
i kusten kan ha en bakgrund i ett behov av ökad 
fl exibilitet och handlingsfrihet. Säljakt, fågeljakt och 
fi ske vid kusten var viktigt och fortgick troligen men 
fortsättningsvis kan det ha koncentrerats till kortare 
perioder av året. Den huvudsakliga bosättningen 
sker i kanske i helt andra miljöer än tidigare och i 
en tätare kontakt/allians med inlandsbaserade grup-
per. Bakgrunden till det kan vara att de sydskandi-
naviska grupper och infl uenser verkade i området 
från slutet av neolitikum kan ha kommit i konfl ikt 
med de nordliga kustgruppernas intressen. Det syd-
skandinaviska infl ytandet är synligt i bosättningar 
upp längs norra delen av västerbottens kustområ-
de samt i bl a lösfynd av fl intyxor och stridsyxor. 
Längre fram i tiden syns det också i form av ett 
rösegravskick upp till Jävrebygden med sporadiska 
förekomster längre norrut. Att rösegravskicket inte 
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sprids runt hela Bottenviken tolkar jag som att ett 
visst kulturell och ideologiskt motstånd i området 
till det. Det tyder också på att grupperna stod emot, 
avvisade eller inte var intresserat av de här delarna 
av den sydskandinaviska bronsålderns ideologi och 
symboliska uttryck. 

När mötena med de sydskandinaviskt infl u-
erade grupperna tilltog i slutet av neolitikum och 
vidare in i tidig metalltid kan man som svar från de 
nordliga kustgrupperna ha lyft upp/återupplivat ge-
mensamma drag, myter och släktskap med inlands-
baserade grupper. En gemensam historia i form av 
kanske myter och språkliga likheter kan ha betonats. 
En del som kan ha legat underkommunicerad under 
större delen av neolitikum då en större autonomi 
mellan många av områdena kan ha rått att döma av 
den materiella kulturen. 

Kraftfulla etnopolitiska mobiliseringar över 
stora området under historisk tid har främst skett 
i lägen som uppfattas som angrepp på en hel kul-
tur eller när hela den kulturella existensen uppfat-
tats som hotad. Om så varit fallet här är oklart. Ifall 
boplatsvallen utseende och utformning under neo-
litikum stod för något mer än bara en bostad för 
människorna som ovan föreslagits så har även den 
rollen måst omtolkats. Den fasta utformningen ge-
nom dess nergrävning i marken, där gamla bostäder 
var synliga för varje ny generation har inte behövts. I 
vart fall uppfattar man det som att man inte behöver 
anlägga några nya.
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7. English summary

This thesis studies the use of  semi-subterranean 
houses (in Swedish boplatsvall) under the maximum boplatsvall) under the maximum boplatsvall
marine limit in Norrbotten, northern Sweden. The 
study method suggests that certain social changes 
are refl ected over time in the preserved material 
culture. The task then is to understand and interpret 
these changes by placing them in context. Owing to 
strong land upheaval in the Norrbotten area, it has 
been possible to observe sites from different periods 
in time as they have followed the different sea levels. 
The archaeological record consists of  information 
from 631 houses of  which 328 seem to be located 
by the ancient coastlines from the early Mesolithic 
to the end of  the Neolithic periods and the early 
Metal Age. Out of  the 328 known dwellings, 21 
semi-subterranean houses on 11 sites have been 
excavated to some degree. These known dwellings 
are spread between 190 and 20 meter above sea level 
(m a. s. l.), with the majority located between 95 and 
45 m a. s. l. 

The semi-subterranean houses along the 
coast of  Norrbotten have developed, to some 
extent, in the same way as similar dwellings in 
Finnmark, Finland and in the Republic of  Karelia 
(north-western Russia). However, a comparison of  
the material culture from these areas shows that 
there are other differences. 

To date, no studies have been done to confi rm 
that semi-subterranean houses were used on the coast 
in the Norrbotten area prior to 5500 BC. Among the 
settlements that have been excavated, the highest, 
at 100 m.a.s.l., are dated to approximately 5500 BC. 
The fi rst part of  this study attempts therefore to 
determine whether these semi-subterranean houses 
were originally related to the shoreline. The method 
used to establish this was to compare their location 
with the location of  dwellings above the maximum 
marine limit. Results showed that about 90% of  the 
remains of  this type of  structure above the highest 
sea level are found near rivers or lakes. This suggests 
that semi-subterranean houses found below the 
maximum marine limit that are no longer by water, 
were once most probably located on the coast.

 The fi rst houses appear to have been erected 
soon after deglaciation of  the area. The highest sea 
level in Norrbotten varies from 240 m. a. s. l. in the 
south to about 170 m. a. s. l. in the north-east. Surveys 

indicate that, between 190 and 100 m. a. s. l., semi-
subterranean houses are rare. After that, the number 
begins to increase. Around 5000 BC, this type of  
dwelling is present near all river mouths and valleys 
in the area. Especially at the end of  the 6th and the 
beginning of  the 5th millennia BC, semi-subterranean 
houses increase in number, in and around the 
bays of  the Kalix River and the Torne River, the 
two northernmost rivers in Sweden. During the 
Mesolithic period until 5000–4500 BC, the size and 
shape of  the dwellings seem to remain unchanged, 
generally being circular or oval and having a fl oor 
area of  6 to 12 m2 with one or two buildings at each 
site. The average size varies between 8.1 and 9.5 m2

throughout the Mesolithic period. A general increase 
in the number of  semi-subterranean houses towards 
the late Mesolithic period as well as larger variation in 
fl oor shape occurs in fi nds. It is this general increase 
that is a signifi cant difference when data describing 
the use of  semi-subterranean houses during late 
Mesolithic in Norrbotten is compared to data from 
the same period of  time in Finland, Finnmark and 
Karelia. In Finland, Finnmark and Karelia, there 
are signs indicating that semi-subterranean houses 
disappeared altogether during the late Mesolithic era, 
between 5500 and 4200 BC. It is believed that this 
type of  dwelling was no longer constructed in these 
areas when the fi rst comb ceramics (Sär 1) appeared 
(Olsen 1998, Pesonen 2002, Zhulnikov 2003).

By contrast, the number of  semi-subterranean 
houses in Norrbotten (sites lying between 95 and 90 
m. a. s. l.) reached its fi rst peak at that time, as the 
survey material shows. Archaeological investigations 
and 14C-analyses confi rm the late Mesolithic dating. 
The number of  known sites with semi-subterranean 
houses is actually shown to be highest in the material 
from the late Mesolithic period at levels between 99 
and 90 m. a. s. l. (see fi g. 4.2.). 

 At the end of  the Mesolithic era, several fl oor 
sizes and shapes common to earlier eras still occur, 
while the number of  sites with somewhat larger 
fl oor areas and sites with more visible structures 
increase. The occurrence of  pits, boiling pits, and 
stone settings on these sites becomes more common. 
Sometimes houses share a wall. The shape of  the 
structures is still primarily circular but rectangular 
shapes begin to appear. In the late Mesolithic era, 
approximately 25% of  semi-subterranean houses 
have a rectangular-shaped fl oor area. Around the 
same time, there is a rising trend of  erecting houses 
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on promontories. The increase of  semi-subterranean 
houses, the change in their shape, the increasing use 
of  promontories as building sites, can be interpreted 
as the commencement of  a transformation in social 
organisation and settlement patterns amongst 
coastal populations. At some sites, e.g. RAÄ 184 
Överluleå sn, vertical use of  a settlement extending 
from 103 to 93 m.a.s.l. (Halén 1994:38) is illustrated. 
This possibly indicates that these sites and areas 
were used repeatedly for longer periods and were 
inhabited at different times with varying intervals. 
These late Mesolithic sites sometimes occupy areas 
of  more than 1 ha (see Halén 1994), perhaps due to 
recurring settlement patterns. 

Bone material from late Mesolithic and earlier 
eras is sparse. It indicates, however, that populations 
along the coast hunted both large terrestrial game, 
such as elk and perhaps reindeer, as well as smaller 
terrestrial game, such as hare and beaver. Seal was 
also hunted. Bones from hare, elk, possibly reindeer, 
and seal have been found in semi-subterranean 
houses dated to that period. Fishing was probably 
widespread and important. The remains of  fi sh, 
such as salmon, whitefi sh, pike, perch and carp, have 
been found at open sites. The remains of  birds, such 
as black grouse and merganser, have also been found 
at one site on the coast dating to approximately 5000 
BC (Liedgren 1993:33). Very little is known of  the 
use of  plants and vegetables during this time despite 
factors that suggest that the fl ora from 5000 BC in 
Norrbotten seems to have been rich. 

Late Mesolithic society seems to have consisted 
of  small family units living in single households. It 
was probably egalitarian although some members 
received special treatment after death, as is evident 
from the red ochre stone settings.

At the end of  the Mesolithic and the beginning 
of  the Neolithic eras, the number of  sites with semi-
subterranean houses at altitudes between 79 and 60 
m. a. s. l. appears to decrease, while the number of  
houses at each site seems to increase. From the late 
Mesolithic era to the early Neolithic era, the average 
number of  houses increases from 1.3 buildings to 
2.5 buildings at each individual site. The average 
area of  a house fl oor increases from 9.5 m2 to 15.2 
m2, although a majority of  the constructions (36 
of  71) still have fl oor areas that are smaller than 13 
m2. Two sites located at 60 m. a. s. l., one in the 
Kalix River area and one in the Torne River Valley, 
are larger than any of  the other contemporary or 

older sites. These particular sites do, in fact, appear 
to be the fi rst settlements of  that size in the area. 
Archaeological excavations show, however, that 
both sites were occupied at several different times. 

The early Neolithic period sees the shape of  
these structures change from the typical circular 
dwellings of  the Mesolithic period to rectangular-
shaped fl oor areas at the majority of  sites. 
Settlements become increase in size with more 
semi-subterranean houses at each site. The number 
of  sites with semi-subterranean houses decreases in 
comparison with the number of  sites dated to the 
late Mesolithic era. The change to larger settlements 
with bigger structures might refl ect a more fi xed 
and stable settlement pattern rather than an increase 
of  population. The larger house fl oors and numbers 
of  dwellings at each site might be a result of  that 
people started to live in bigger units (in extended 
family groups) at certain times of  the year – perhaps 
wintertime, if  that was when the houses were usually 
inhabited. The concentration of  buildings in one 
place might have started either because settlement 
patterns became smaller, or because the groups’ 
territories were reduced. Or there might have 
been a change in hunting and foraging strategies 
along the coast. Perhaps the phenomenon was 
connected to the way the house itself  was used: at 
certain times of  the year or after certain events of  
importance to the groups in the area. These are all 
ways of  understanding the uneven use of  this type 
of  building within the studied area. The size of  the 
semi-subterranean houses indicates that a house 
could be shared by several households at the same 
time. This type of  semi-subterranean settlement is 
more often found on promontories and the number 
of  houses in these settlements is somewhat bigger 
than in other settlements.

The areas with the most sites of  semi-
subterranean houses (57 of  the 71 registered houses) 
from the beginning of  the Neolithic period are still 
situated around the Kalix and Torne Rivers. One 
possible explanation for this is that the Kalix and the 
Torne areas were border regions with greater eastern 
tradition or infl uences where semi-subterranean 
houses were also a part of  cultural identity. Another 
explanation may also be that the groups south of  the 
Kalix River were unable to implement this type of  
dwelling for various reasons – perhaps because of  
their relations with neighbouring southern groups 
or areas. 
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Social organisation at the beginning of  the 
Neolithic period in the area is uncertain and might 
have varied according to each river valley. From 
the Kalix River Valley, there are indications of  a 
hierarchically organised society. At one site, RAÄ 
451 Överkalix sn., there are grave fi nds that are more 
common in complex societies (see Knutsson 1995). 
Some of  the fi nds, for example, grave gifts, are 
ceramics of  a kind unique to this grave, indicating 
that they might have been made especially for that 
particular burial ceremony. There are other signs 
from the site signifying a possible hierarchical society 
(see Halén 1994, Norberg 1997, and Bennerhag & 
Färjare 2001). 

Around the other river valleys, indications 
in the archaeological record of  more complex 
societies are few, to date. These societies, however, 
probably existed in rich and stable environments 
and there are indications of  buildings that were 
possibly used for storage. Societies that store food 
for future use are often referred to in discussions 
of  the basis for hierarchical societies. However, this 
does not necessarily mean that such societies are 
automatically hierarchical (see Feinman 1995:257–
258). Hierarchical groups with one leader usually 
have a clearly marked house erected at a distance 
from other dwellings, and observe a strict symmetry 
in the positions of  houses throughout the settlement. 
A more random layout with no particular centre 
occurs in settlements where buildings do not indicate 
or represent social status. A formal organisation of  
a settlement is easier to recognize than an informal 
one (see Grøn 1991:108, 114). In the Norrbotten 
settlements, the location of  buildings and use of  
space seems to indicate that hierarchy was absent 
or unpronounced. The technology for producing 
stone tools is simple and easy to learn, the raw 
material mainly of  local origin. That too might 
suggest egalitarian values or at least equal access 
to raw material. Archaeological studies in the area 
have so far been few and there are many different 
possibilities for interpreting the material culture. 

From the middle to the late Neolithic era, 
between 59 and 40 m. a. s. l., the average size of  
houses, the average number of  houses on each 
site and the total number of  sites increased in 
comparison to the early Neolithic era. A total of  
120 houses, spread across 34 sites, with an average 
of  3.5 houses per site have been discovered. About 
one third of  the sites have only a single house while 

the rest have more than four houses on each site and 
some sites have up to 20 dwellings. The average fl oor 
area increases to 28.6 m2. Half  of  the structures, 54 
of  the 108 documented houses, have fl oor areas 
greater than 19 m2. At the lower sea levels, between 
45 and 40 m. a. s. l., we fi nd almost all of  the larger 
structures – those dwellings with a fl oor area of  
between 36 and 81 m2. During the middle and late 
Neolithic period, around 23% of  the buildings are 
of  the same size as they were at the Mesolithic levels 
(<13 m2), mainly distributed between 55 and 50 m. 2), mainly distributed between 55 and 50 m. 2

a. s. l. and located in the Torne River Valley area.
Around 2300 BC to 1800 BC, which in this 

context means coastal sites at approximately 45 to 
40 m. a. s. l., the use of  semi-subterranean houses 
appears to change. The material dated to this time 
demonstrates that the number of  constructions 
decreases, something that also seems to be the 
case in Finland, Karelia and, possibly a little later, 
in Finnmark. Not only does this type of  house 
construction diminish drastically in Norrbotten but 
so do traces of  open settlements. That this occurs 
over a large geographical area around the same 
time consequently suggests that a major change 
transpired. One possible explanation is that some 
occurrence outside the area affected the entire 
northern region. This might have been a change 
in relations with the southern agrarian groups, for 
instance, or a strong (cultural) expansion of  another 
group or groups in the area. A possible conclusion 
is that people became too vulnerable to continue 
living in semi-subterranean houses. The location 
and size of  this form of  permanent construction 
seems to have varied over time and in the end the 
increasing need for more fl exibility may have made 
it impossible to keep up a system of  permanent 
housing structures. 

The change, however, seems to have involved 
more than an alteration in house structure and 
settlement patterns. During the late Neolithic and 
early Metal Age, the tradition of  rock carvings and 
paintings disappears from much of  Karelia, Finland 
and Norrland. In Norrland, the use of  stone material 
and stone technology also transformed, developing 
from the relatively simple techniques for treating 
mainly quartz and slate to a more advanced bifacial 
fl aking technique. This method of  producing 
arrowheads and spearheads had a long tradition in 
the comb ceramic area in Finland, Karelia and the 
Kola Peninsula. After the use of  semi-subterranean 
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houses has been abandoned the material culture of  
the area relating to stone tools and pottery becomes 
more homogeneous. 

It seems that by the end of  the Neolithic 
period, the whole northern region has undergone 
social changes on several levels. It is, therefore, very 
hard to point to specifi c causes for these changes, 
which is why I try to avoid doing so. My suggestion 
for what may have occurred with the coastal societies 
of  Norrbotten after 2000 BC is that their settlements 
may have become more mobile and decreased in 
size. The settlement pattern probably became less 
regular and more interactive with inland settlers 
and northern communities along the Finnish coast. 
The reason I believe this is that the surveys show a 
decrease in the number of  other known settlement. 
It is not probable that the same type of  dwelling 
then came to be erected on the surface instead 
of  partly underground. If  that had been the case, 
one would then have expected the known number 
of  open sites to be the same or greater – which is 
not the case. The information from surveys in the 
area illustrates that both open sites with no visible 
structures and sites with semi-subterranean houses, 
decrease during the same period. Seal hunting may 
have decreased somewhat and terrestrial game 
hunting may have increased. Studies of  this period 
have been sparse and the bone material is scanty. At 
some sites in the area, the bone material indicates a 
high proportion of  small game, such as hare, large 
amounts of  fi sh bones from different species as well 
as sea birds. Seal remains occur although not in the 
numbers represented in the middle of  the Neolithic 
era. 

The population in the area may have decreased 
somewhat due to a more mobile lifestyle, although 
the presence of  evidence of  human habitation 
around the coast is visible in the material from the 
burial tradition of  small stone settings and from the 
large number of  sites containing boiling and storage 
pits. More important, perhaps, is the fact that the 
Bronze Age cairn and burial tradition is very weak in 
the region and, throughout the entire Bronze Age, 
never seems to have been established at the far end 
of  the Bothnian Bay. After the decrease of  visible 
house structures, there appears to have been a 
substantial increase in the use of  cooking and boiling 
pits, constructions suitable for mobile groups and 
for larger food preparations. There are also a few 
semi-subterranean houses built at early Metal Age 

levels (1500 BC), 35 m. a. s. l., which may be evidence 
that some people or groups attempted to continue 
living in the old way, or tried to subsume the semi-
subterranean house into a new way of  living. The 
construction and use of  semi-subterranean houses 
returns to the Norrbotten region at the end of  the 
early Metal Age, approximately 500 BC, both on the 
coast, at 25 to 20 m. a. s. l., and inland. 
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Boplatsvallar under HK utan koppling till sentida vattendrag

Socken RAÄ nr M ö h. Inre form Djup Govyta i 
kvm

Älvdal Läge

Överluleå 837 190 Oval 0,2 8,05 Lule älvdal På ö
Pajala 290:1 175 Skålformad 0,35 5,3 Torne älvdal Indraget på 

näs
Pajala 290:2 175 Skålformad 0,25 4,48 Torne älvdal Indraget på 

näs
Pajala 292:2 175 Rektangulär 0,15 - Torne älvdal Indraget på 

näs
Pajala 307:2 170 Oval 0,25 5,55 Torne älvdal Indraget på 

näs
Pajala 166:1 165 Oval 0,3 6 Torne älvdal Söderläge
Pajala 186 165 Oval 0,3 12 Torne älvdal Söderläge
Överkalix 1141:1 165 Rund 0,15 7,06 Kalix älvdal Österexpo-

nering
Överkalix 1141:2 165 Oval 0,2 8,04 Kalix älvdal Österexpo-

nering
Överkalix 1141:3 165 Rund 0,15 9,6 Kalix älvdal Österexpo-

nering
Överkalix 1143:1 165 Skålformad 0,2 12,56 Kalix älvdal Österexpo-

nering
Överkalix 1143:2 165 Skålformad 0,2 7,06 Kalix älvdal Österexpo-

nering
Överkalix 1143:3 165 Skålformad 0,2 8,04 Kalix älvdal Österexpo-

nering
Pajala 222 160 Rektangulär 0,3 3 Torne älvdal I vik
Överkalix 691:2 160 Rund 0,3 1,33 Kalix älvdal Norrläge
Älvsbyn 1180 150 Oval 0,2 12 Pite älvdal I vik
Hietaniemi 42 140 Uppgift 

saknas
0,3 10,5 Torne älvdal På ö

Pajala 312:1 135 Rund 0,4 12,56 Torne älvdal Västerexpo-
nering

Pajala 312:2 135 Rund 0,2 12,56 Torne älvdal Västerexpo-
nering

Övertorneå 263:2 135 Oval 0,3 10 Torne älvdal Västerexpo-
nering

Övertorneå 263:3 135 Rektangulär 0,5 18 Torne älvdal Västerexpo-
nering

Övertorneå 263:4 135 Oval 0,2 10 Torne älvdal Västerexpo-
nering

Övertorneå 263:5 135 Oval 0,3 10 Torne älvdal Västerexpo-
nering

Hietaniemi 82:3 130 Uppgift 
saknas

0,1-0,2 8 Torne älvdal På ö

Pajala 308 130 Rund 0,25 7,65 Torne älvdal Indraget på 
näs

Appendix



200

Överkalix 1273:1 130 Oval 0,2 6,4 Kalix älvdal På ö

Överkalix 1273:2 130 Oval 0,3 8 Kalix älvdal På ö

Pajala 256 120 Rektangulär 0,3 3 Torne älvdal Norrläge
Pajala 276 120 Rund 0,2 7,65 Torne älvdal Söderläge
Hietaniemi 314:1 120 Oval 0,05 3 Torne älvdal På ö
Hietaniemi 314:2 120 Oregelbun-

den
0,05 10 Torne älvdal På ö

Karl-Gustav 125 120 Oval 0,4 6 Torne älvdal På ö
Pajala 257 115 Skålformad 0,3 7,07 Torne älvdal Norrläge
Pajala 273:1 115 Oval 0,2 7,5 Torne älvdal Österexpo-

nering
Pajala 273:2 115 Skålformad 0,15 3,2 Torne älvdal Österexpo-

nering
Pajala 274 115 Skålformad 0,1 3,4 Torne älvdal Indraget på 

näs
Pajala 275:1 115 Oval 0,2 7,5 Torne älvdal Norrläge
Älvsbyn 990 115 Oregelbun-

den
0,3 35 Pite älvdal Indraget på 

näs
Övertorneå 479:1 115 Oval 0,3 6 Torne älvdal Österexpo-

nering
Övertorneå 479:2 115 Oval 0,2 5 Torne älvdal Österexpo-

nering
Piteå 262:1 115 Oval 0,00 2 Pite älvdal På ö
Hietaniemi 30 110 Rektangulär 0,3 3 Torne älvdal På ö
Hietaniemi 109:2 110 Kvadratisk 0,4 16 Torne älvdal På ö
Älvsbyn 903:2 105 Oval 0,6 12,5 Pite älvdal På näs
Hietaniemi 114:1 105 Uppgift 

saknas
0,6 6 Torne älvdal På ö

Hietaniemi 114:5 105 Oval 0,7 7 Torne älvdal På ö
Hietaniemi 114:6 105 Oval 0,4 5,25 Torne älvdal På ö
Hietaniemi 226 105 Rektangulär 0,3 10 Torne älvdal På ö
Hietaniemi 227 105 Skålformad 0,2 2 Torne älvdal På ö
Karl-Gustav 127 105 Uppgift 

saknas
0,00 3 Torne älvdal På näs

Överkalix 547 100 Rektangulär 0,2 8 Kalix älvdal Söderläge
Överkalix 996:3 100 Oval 0,1 8,75 Kalix älvdal Indraget på 

näs
Överluleå 505 100 Uppgift 

saknas
0,3 8 Lule älvdal På näs

Råneå 770 100 Oval 0,4 11,25 Råne älvdal På ö
Råneå 771 100 Oval 0,5 18 Råne älvdal På ö
Älvsbyn 912 99 Rund 0,65 14,13 Pite älvdal På näs
Edefors 149:1 95 Rektangulär - 8 Lule älvdal Söderläge
Edefors 149:2 95 Rektangulär 0,1 21 Lule älvdal Söderläge
Hietaniemi 347:1 95 Skålformad 0,1 8,75 Torne älvdal På näs
Hietaniemi 347:6 95 Rektangulär 0,1 6 Torne älvdal På näs
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Råneå 255:2 95 Uppgift 
saknas

0,5 21 Råne älvdal I vik

Älvsbyn 818 95 Oval 0,35 8 Pite älvdal Norrläge
Överkalix 154:5 95 Uppgift 

saknas
0,2 24 Kalix älvdal På ö

Överkalix 154:7 95 Rektangulär 0,3 10 Kalix älvdal På ö
Överkalix 1168 95 Oval 0,4 10 Kalix älvdal På näs
Överkalix 1170 95 Oval 0,3 6 Kalix älvdal På näs
Överkalix 741 95 Oval 0,25 3 Kalix älvdal Västerexpo-

nering
Överluleå 184:1 95 Oval 0,2 12 Lule älvdal På näs
Övertorneå 320 95 Uppgift 

saknas
- 2,5 Torne älvdal Österexpo-

nering
Övertorneå 550 95 Uppgift 

saknas
0,2 6 Torne älvdal På näs

Hietaniemi 43 95 Uppgift 
saknas

0,1 1 Torne älvdal På näs

Överluleå 184:2 95 Oval 0,3 15 Lule älvdal I vik
Hietaniemi 142:1 90 Rektangulär 0,1 11,25 Torne älvdal På ö
Hietaniemi 142:2 90 Rektangulär 0,1 8,75 Torne älvdal På ö
Hietaniemi 216:1 90 Oval 0,2 4,5 Torne älvdal Norrläge
Hietaniemi 216:2 90 Rektangulär 0,2 10 Torne älvdal Norrläge
Hietaniemi 216:3 90 Oval 0,3 8,75 Torne älvdal Norrläge
Nederkalix 319 90 Uppgift 

saknas
0,1 3,14 Kalix älvdal Söderläge

Överkalix 166:1 90 Rektangulär 0,1 8 Kalix älvdal I vik
Överkalix 166:2 90 Rektangulär 0,2 10 Kalix älvdal I vik
Överkalix 166:3 90 Uppgift 

saknas
0,3 2 Kalix älvdal I vik

Överkalix 166:4 90 Rektangulär 0,1 15 Kalix älvdal I vik
Överkalix 166:5 90 Rektangulär 0,1 6 Kalix älvdal I vik
Överkalix 166:6 90 Uppgift 

saknas
0,1 12,5 Kalix älvdal I vik

Överkalix 180:1 90 Oval 0,2 7,5 Kalix älvdal Indraget på 
näs

Överkalix 563:1 90 Oval - 8 Kalix älvdal På näs
Överkalix 563:2 90 Oval - 1,5 Kalix älvdal På näs
Överkalix 597 90 Rektangulär - 3 Kalix älvdal På näs
Överkalix 598 90 Oval 0,4 11,25 Kalix älvdal På näs
Överkalix 599 90 Oval 0,4 9,2 Kalix älvdal På näs
Överkalix 977:3 90 Oval 0,3 2,8 Kalix älvdal På ö
Överkalix 1022 90 Uppgift 

saknas
0,3 16,5 Kalix älvdal Västerexpo-

nering
Övertorneå 452 90 Rektangulär 0,2 5,25 Torne älvdal I vik
Övertorneå 581:1 90 Oval 0,15 11,25 Torne älvdal Österexpo-

nering
Övertorneå 581:2 90 Oval 0,2 15 Torne älvdal Österexpo-

nering
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Övertorneå 581:3 90 Kvadratisk 0,2 9 Torne älvdal Österexpo-
nering

Övertorneå 581:4 90 Uppgift 
saknas

0,1 35 Torne älvdal Österexpo-
nering

Nederkalix 673 90 Oval - 10 Kalix älvdal På ö
Töre 128 90 Skålformad 0,5 10 Töre älvdal Österexpo-

nering
Piteå 55:1 85 Rektangu-

lär?
0,1 6,3 Pite älvdal I vik

Älvsbyn 804:1 85 Rektangulär 0,4 10 Pite älvdal Norrläge
Överkalix 569:1 85 Oval 0,8 6 Kalix älvdal Söderläge
Överkalix 594 85 Rektangulär 0,35 3,75 Kalix älvdal Indraget på 

näs
Överkalix 911:2 85 Uppgift 

saknas
0,2 3,75 Kalix älvdal På näs

Överkalix 913:1 85 Oval 0,25 4,5 Kalix älvdal Söderläge
Överkalix 974:1 85 Oval 0,25 3,2 Kalix älvdal Söderläge
Överkalix 748:1 85 Oval 0,2 8 Kalix älvdal I vik
Karl-Gustav 83:1 85 Oval 0,2 8,75 Torne älvdal På ö
Karl-Gustav 117 85 Skålformad 0,1 8,75 Torne älvdal På ö
Karl-Gustav 235 85 Uppgift 

saknas
0,2 3 Torne älvdal På ö

Nederkalix 439 85 Oval - 10 Kalix älvdal Västerexpo-
nering

Älvsbyn 967:1 80 Skålformad 0,15 5,25 Pite älvdal På näs
Älvsbyn 967:2 80 Skålformad 0,2 8,75 Pite älvdal På näs
Överkalix 566:5 80 Oval 0,25 4,37 Kalix älvdal Norrläge
Överkalix 572 80 Oval - 3,75 Kalix älvdal På näs
Överkalix 573 80 Rektangulär 0,15 2 Kalix älvdal På näs
Överkalix 575:1 80 Uppgift 

saknas
- 6,6 Kalix älvdal Söderläge

Överkalix 910 80 Oval 0,2 10 Kalix älvdal På näs
Överkalix 1053 80 Rektangulär - 10,35 Kalix älvdal Söderläge
Överkalix 750 80 Oval 0,15 3 Kalix älvdal I vik
Töre 327 80 Uppgift 

saknas
0,3 21 Kalix älvdal Söderläge

Överkalix 208:1 80 Oval 0,2 8 Kalix älvdal På näs
Överkalix 208:2 80 Oval 0,3 8 Kalix älvdal På näs
Hietaniemi 221:1 75 Oregelbun-

den
0,2 8 Torne älvdal På näs

Töre 397 75 Rektangulär 0,3 5,76 Töre älvdal På näs
Överkalix 574 75 Oval 0,5 3,75 Kalix älvdal Indraget på 

näs
Överkalix 772 75 Oval 0,25 15 Kalix älvdal Indraget på 

näs
Överkalix 899 75 Oval 0,3 1,5 Kalix älvdal Söderläge
Överkalix 900:1 75 Uppgift 

saknas
0,5 - Kalix älvdal Söderläge



203

Nederkalix 496 75 Uppgift 
saknas

0,1 2,5 Kalix älvdal På ö

Hietaniemi 110:1 70 Rektangulär 0,25 15 Torne älvdal Västerexpo-
nering

Hietaniemi 110:2 70 Rektangulär 0,15 35 Torne älvdal Västerexpo-
nering

Hietaniemi 110:3 70 Rektangulär 0,2 48 Torne älvdal Västerexpo-
nering

Nederkalix 450:1 70 Oval - 15,75 Kalix älvdal På näs
Nederkalix 450:2 70 Rund 0,2 3,14 Kalix älvdal På näs
Nederkalix 450:3 70 Rund 0,2 24 Kalix älvdal På näs
Överkalix 409:4 70 Oregelbun-

den
0,2 3 Kalix älvdal Västerexpo-

nering
Överkalix 409:6 70 Rektangulär 0,2 6 Kalix älvdal Västerexpo-

nering
Överkalix 409:7 70 Rektangulär 0,25 2,2 Kalix älvdal Västerexpo-

nering
Överkalix 417 70 Oval 0,2 15 Kalix älvdal Söderläge
Överkalix 418:3 70 Uppgift 

saknas
0,1 7 Kalix älvdal Söderläge

Överkalix 723 70 Oval 0,25 4,5 Kalix älvdal Österexpo-
nering

Nedertor-
neå

273 70 Oval 0,0 1,5 Torne älvdal På ö

Nedertor-
neå

295 70 Oval - 7,5 Torne älvdal Västerexpo-
nering

Överluleå 324 70 Oregelbun-
den

0,6 6 Lule älvdal Norrläge

Hietaniemi 56:2 65 Skålformad 0,1 6 Torne älvdal Indraget på 
näs

Karl-Gustav 56:3 65 Uppgift 
saknas

0,1 7,2 Torne älvdal Indraget på 
näs

Karl-Gustav 67:2 65 Rektangulär 0,3 10 Torne älvdal Indraget på 
näs

Råneå 216:2 65 Rektangulär 0,3 9 Råne älvdal På näs
Älvsbyn 787:1 65 Oval 0,35 7 Pite älvdal I vik
Älvsbyn 787:2 65 Oval 0,4 6 Pite älvdal I vik
Överkalix 525:1 65 Oval 0,2 18 Kalix älvdal Söderläge
Överkalix 525:2 65 Uppgift 

saknas
0,2 12,5 Kalix älvdal Söderläge

Överkalix 525:3 65 Oval 0,1 12 Kalix älvdal Söderläge
Överkalix 719 65 Oval 0,25 7 Kalix älvdal Österexpo-

nering
Överkalix 853 65 Rektangulär 0,3 11 Kalix älvdal Indraget på 

näs
Överkalix 873:3 65 Oval 0,1 5 Kalix älvdal På näs
Överkalix 877:1 65 Rektangulär 0,2 15 Kalix älvdal Söderläge
Överkalix 877:2 65 Rektangulär 0,1 6,88 Kalix älvdal Söderläge
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Överkalix 877:3 65 Oval - 3,6 Kalix älvdal Söderläge
Råneå 767:1 65 Oval 0,6 24 Råne älvdal Österexpo-

nering
Råneå 767:2 65 Oval 0,4 45 Råne älvdal Österexpo-

nering
Karl-Gustav 249:50 62 Oval - 15,75 Torne älvdal Indraget på 

näs
Karl-Gustav 249:46 61,5 Oval - 13,75 Torne älvdal I vik
Karl-Gustav 249:6 61,2 Rektangulär 0,3 21 Torne älvdal Indraget på 

näs
Karl-Gustav 249:8 61,2 Rektangulär 0,4 10,05 Torne älvdal Indraget på 

näs
Karl-Gustav 249.3 61,1 Rektangulär 0,1 24 Torne älvdal Indraget på 

näs
Karl-Gustav 249:4 61,1 Skålformad 0,1 24 Torne älvdal Indraget på 

näs
Karl-Gustav 249:2 60,9 Rektangulär 0,4 28 Torne älvdal Indraget på 

näs
Karl-Gustav 249:5 60,7 Rektangulär 0,5 24,5 Torne älvdal Indraget på 

näs
Karl-Gustav 249:25 60,6 Oval 0,2 11,25 Torne älvdal Indraget på 

näs
Karl-Gustav 249:9 60,5 Rektangulär 0,1 29 Torne älvdal Indraget på 

näs
Karl-Gustav 249:10 60,5 Rektangulär 0,2 40,5 Torne älvdal Indraget på 

näs
Karl-Gustav 249:11 60,3 Rektangulär 0,3 16,5 Torne älvdal Indraget på 

näs
Karl-Gustav 249:13 60,2 Rektangulär 0,2 15 Torne älvdal Indraget på 

näs
Karl-Gustav 249:20 60,2 Rektangulär 0,5 14 Torne älvdal Indraget på 

näs
Karl-Gustav 249:16 60 Rektangulär 0,4 19,25 Torne älvdal Indraget på 

näs
Råneå 505:1 60 Uppgift 

saknas
0,5 15 Råne älvdal Norrläge

Råneå 505:2 60 Uppgift 
saknas

0,4 6 Råne älvdal Norrläge

Råneå 505:3 60 Uppgift 
saknas

0,3 30 Råne älvdal Norrläge

Råneå 505:4 60 Uppgift 
saknas

0,3 10 Råne älvdal Norrläge

Råneå 505:5 60 Uppgift 
saknas

0,4 12 Råne älvdal Norrläge

Älvsbyn 520 60 Uppgift 
saknas

0,4 9 Pite älvdal Söderläge

Överkalix 451:1A 60 Rektangulär - 44,2 Kalix älvdal På näs
Överkalix 451:1B 60 Rektangulär - 47,4 Kalix älvdal På näs
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Överkalix 451:2 60 Rektangulär - 27,26 Kalix älvdal På näs
Överkalix 451:3 60 Rektangulär - 70 Kalix älvdal På näs
Överkalix 451:4 60 Rektangulär - 19,25 Kalix älvdal På näs
Överkalix 451:5 60 Kvadratisk - 12,25 Kalix älvdal På näs
Överkalix 451:6 60 Kvadratisk - 20,25 Kalix älvdal På näs
Överkalix 451:7 60 Rektangulär - 20 Kalix älvdal På näs
Överkalix 451:8 60 Rektangulär - 55 Kalix älvdal På näs
Överkalix 451:9 60 Kvadratisk - 12,25 Kalix älvdal På näs
Piteå 20:1 60 Rund 0, 3,14 Pite älvdal Västerexpo-

nering
Karl-Gustav 249:18 59,8 Rektangulär 0,4 28 Torne älvdal Indraget på 

näs
Karl-Gustav 249:23 59,8 Oval 0,3 4,4 Torne älvdal Indraget på 

näs
Karl-Gustav 249:24 59 Oval 0,3 13,75 Torne älvdal Indraget på 

näs
Karl-Gustav 249:26 59,00 Rektangulär 0,2 24 Torne älvdal Indraget på 

näs
Karl-Gustav 249:30 57 Rektangulär 0,5 10 Torne älvdal Indraget på 

näs
Karl-Gustav 249:31 57 Oval 0,3 8,4 Torne älvdal Indraget på 

näs
Karl-Gustav 241:1 55 Rektangulär 0,4 50 Torne älvdal Indraget på 

näs
Karl-Gustav 241:2:2 55 Rektangulär 0,2 60 Torne älvdal Indraget på 

näs
Karl-Gustav 241:2:3 55 Rektangulär 0,3 40 Torne älvdal Indraget på 

näs
Karl-Gustav 241:2:4 55 Rektangulär 0,4 21 Torne älvdal Indraget på 

näs
Karl-Gustav 241:2:5 55 Rektangulär 0,3 24,5 Torne älvdal Indraget på 

näs
Karl-Gustav 241:2:6 55 Rektangulär 0,2 31,5 Torne älvdal Indraget på 

näs
Karl-Gustav 241:2:7 55 Rektangulär 0,4 45 Torne älvdal Indraget på 

näs
Karl-Gustav 241:2:8 55 Rektangulär 0,2 18 Torne älvdal Indraget på 

näs
Karl-Gustav 241:2:10 55 Rektangulär 0,1 18 Torne älvdal Indraget på 

näs
Karl-Gustav 241:2:11 55 Rektangulär 0,3 48 Torne älvdal Indraget på 

näs
Karl-Gustav 241:2:15 55 Rektangulär 0,2 32 Torne älvdal Indraget på 

näs
Karl-Gustav 241:5 55 Rektangulär 0,3 30 Torne älvdal Indraget på 

näs
Karl-Gustav 113:1 55 Uppgift 

saknas
0,2 12 Torne älvdal Österexpo-

nering
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Karl-Gustav 113:2 55 Uppgift 
saknas

0,25 20 Torne älvdal Österexpo-
nering

Karl-Gustav 113:3 55 Uppgift 
saknas

0,3 15 Torne älvdal Österexpo-
nering

Karl-Gustav 113:4 55 Uppgift 
saknas

0,3 13,5 Torne älvdal Österexpo-
nering

Karl-Gustav 113:5 55 Uppgift 
saknas

0,3 15,75 Torne älvdal Österexpo-
nering

Karl-Gustav 113:6 55 Uppgift 
saknas

0,3 12 Torne älvdal Österexpo-
nering

Karl-Gustav 113:7 55 Uppgift 
saknas

0,5 12 Torne älvdal Österexpo-
nering

Karl-Gustav 267:1 55 Rektangulär 0,05 24,75 Torne älvdal Österexpo-
nering

Karl-Gustav 267:3 55 Rektangulär - 12 Torne älvdal Österexpo-
nering

Karl-Gustav 287 55 Rektangulär - 17,5 Torne älvdal Söderläge
Råneå 343 55 Rektangulär 0,4 12 Råne älvdal Indraget på 

näs
Råneå 506:2 55 Uppgift 

saknas
0,3 21 Råne älvdal Söderläge

Töre 172:3 55 Oval 0,25 5,18 Kalix älvdal På näs
Övertorneå 90 55 Rektangulär - 10 Torne älvdal Österexpo-

nering
Nedertor-
neå

48 55 Oval 0,0 6 Torne älvdal Västerexpo-
nering

Karl-Gustav 226:1 50 Rektangulär - 10 Torne älvdal Västerexpo-
nering

Karl-Gustav 166:1 50 Rektangulär - 15 Torne älvdal Österexpo-
nering

Karl-Gustav 166:2 50 Rektangulär - 15 Torne älvdal Österexpo-
nering

Karl-Gustav 166:3 50 Deformerad - 15 Torne älvdal Österexpo-
nering

Karl-Gustav 166:4 50 Rektangulär - 18 Torne älvdal Österexpo-
nering

Karl-Gustav 166:5 50 Rektangulär - 18 Torne älvdal Österexpo-
nering

Karl-Gustav 166:6 50 Oval - 15 Torne älvdal Österexpo-
nering

Karl-Gustav 166:7 50 Demolerad - - Torne älvdal Österexpo-
nering

Karl-Gustav 166:8 50 Demolerad - - Torne älvdal Österexpo-
nering

Karl-Gustav 166:9 50 Demolerad - - Torne älvdal Österexpo-
nering

Karl-Gustav 166:10 50 Demolerad - - Torne älvdal Österexpo-
nering
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Karl-Gustav 166:11 50 Demolerad - - Torne älvdal Österexpo-
nering

Karl-Gustav 166:12 50 Demolerad - - Torne älvdal Österexpo-
nering

Karl-Gustav 166:13 50 Demolerad - - Torne älvdal Österexpo-
nering

Nedertor-
neå

315:3:1 50 Oval 0,2 13,5 Torne älvdal På ö

Nedertor-
neå

315:2 50 Oval 0,1 6 Torne älvdal På ö

Nedertor-
neå

315:3 50 Oval 0,1 18 Torne älvdal På ö

Nedertor-
neå

315:12 50 Skålformad 0,1 7 Torne älvdal På ö

Nedertor-
neå

315:13 50 Oregelbun-
den

0,2 3,6 Torne älvdal På ö

Råneå 277 50 Uppgift 
saknas

0,3 13,5 Lule älvdal Västerexpo-
nering

Överluleå 131:3 50 Rektangulär - 14 Lule älvdal Västerexpo-
nering

Nedertor-
neå

183:1 50 Oval 0,3 - Torne älvdal Söderläge

Nedertor-
neå

183:2 50 Oval 0,4 - Torne älvdal Söderläge

Nedertor-
neå

183:3 50 Oval 0,3 4 Torne älvdal Söderläge

Nedertor-
neå

183:4 50 Rund 0,4 12,56 Torne älvdal Söderläge

Nederkalix 662:1 50 Oval 0,3 39 Kalix älvdal På näs
Nederkalix 662:2 50 Oval 0,3 39 Kalix älvdal På näs
Nederkalix 662:3 50 Oval 0,3 28 Kalix älvdal På näs
Nederkalix 662:4 50 Oval 0,3 24 Kalix älvdal På näs
Nederkalix 662:5 50 Oval 0,3 28 Kalix älvdal På näs
Nederkalix 662:6 50 Oval 0,3 15 Kalix älvdal På näs
Nederkalix 662:7 50 Oval 0,3 15 Kalix älvdal På näs
Nederkalix 662:8 50 Oval 0,3 12 Kalix älvdal På näs
Nederkalix 662:9 50 Oval 0,3 24 Kalix älvdal På näs
Råneå 762 50 Oval 0,3 12,5 Råne älvdal På näs
Karl-Gustav 264:1 45 Oval - 40 Torne älvdal Österexpo-

nering
Karl-Gustav 264:2 45 Oval - 56 Torne älvdal Österexpo-

nering
Karl-Gustav 264:3 45 Oval - 20 Torne älvdal Österexpo-

nering
Karl-Gustav 264:4 45 Oval - 20 Torne älvdal Österexpo-

nering
Karl-Gustav 264:5 45 Rektangulär - 24 Torne älvdal Österexpo-

nering
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Karl-Gustav 264:6 45 Rektangulär - 15 Torne älvdal Österexpo-
nering

Karl-Gustav 264:7 45 Oval - 38,5 Torne älvdal Österexpo-
nering

Karl-Gustav 264:8 45 Oval - 32 Torne älvdal Österexpo-
nering

Karl-Gustav 264:9 45 Rektangulär - 38,5 Torne älvdal Österexpo-
nering

Karl-Gustav 264:10 45 Oval 0,4 48 Torne älvdal Österexpo-
nering

Karl-Gustav 264:11 45 Oval - 17,5 Torne älvdal Österexpo-
nering

Karl-Gustav 264:12 45 Kvadratisk 0,1 9 Torne älvdal Österexpo-
nering

Karl-Gustav 264:13 45 Uppgift 
saknas

0,1 38,5 Torne älvdal Österexpo-
nering

Karl-Gustav 264:14 45 Oval 0,1 30 Torne älvdal Österexpo-
nering

Karl-Gustav 264:15 45 Kvadratisk - 14 Torne älvdal Österexpo-
nering

Karl-Gustav 264:16 45 Rektangulär - 40 Torne älvdal Österexpo-
nering

Karl-Gustav 264:17 45 Oval - 13,5 Torne älvdal Österexpo-
nering

Karl-Gustav 264:18 45 Rektangulär - 15 Torne älvdal Österexpo-
nering

Karl-Gustav 264:19 45 Oval - 21 Torne älvdal Österexpo-
nering

Karl-Gustav 264:20 45 Oregelbun-
den

- - Torne älvdal Österexpo-
nering

Karl-Gustav 264:21 45 Oregelbun-
den

- - Torne älvdal Österexpo-
nering

Nederluleå 642:1 45 Oval 0,3 70 Lule älvdal I vik
Nederluleå 642:2 45 Oval 0,4 80 Lule älvdal I vik
Nederluleå 642:3 45 Oval 0,2 18 Lule älvdal I vik
Nederluleå 642:4 45 Oval 0,2 60 Lule älvdal I vik
Nederluleå 642:5 45 Oval 0,2 64 Lule älvdal I vik
Töre 294 45 Uppgift 

saknas
0,2 4 Töre älvdal Indraget på 

näs
Töre 346:1 45 Uppgift 

saknas
- - Töre älvdal Indraget på 

näs
Töre 347:1 45 Rektangulär 0,3 81 Töre älvdal Indraget på 

näs
Töre 347:2 45 Oregelbun-

den
0,3 27 Töre älvdal Indraget på 

näs
Töre 347:3 45 Oval 0,3 17,5 Töre älvdal Indraget på 

näs
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Töre 347:4 45 Oregelbun-
den

0,4 75 Töre älvdal Indraget på 
näs

Överkalix 305:1 45 Skålformad 0,3 12 Kalix älvdal I vik
Töre 339:1 45 Uppgift 

saknas
0,4 72 Töre älvdal Indraget på 

näs
Töre 470 45 Uppgift 

saknas
0,3 4 Töre älvdal Indraget på 

näs
Nederkalix 677 45 Uppgift 

saknas
0,3 10,5 Kalix älvdal På ö

Nederkalix 680:1 45 Uppgift 
saknas

0,2 18 Kalix älvdal Österexpo-
nering

Nederkalix 680:2 45 Uppgift 
saknas

0,1 70 Kalix älvdal Österexpo-
nering

Nederkalix 680:3 45 Uppgift 
saknas

0,1 24 Kalix älvdal Österexpo-
nering

Töre 339:2 45 Rektangulär 0,2 42 Töre älvdal Indraget på 
näs

Nederkalix 660:1 45 Oregelbun-
den

0,2 16 Kalix älvdal Indraget på 
näs

Nederkalix 660:2 45 Rektangulär 0,2 39 Kalix älvdal Indraget på 
näs

Töre 477 45 Rektangulär 0,5 6 Töre älvdal Österexpo-
nering

Råneå 526:2 40 Rektangulär 0,1 39 Råne älvdal På näs
Töre 341:1 40 Uppgift 

saknas
0,2 60 Töre älvdal Indraget på 

näs
Töre 341:2 40 Uppgift 

saknas
0,1 65 Töre älvdal Indraget på 

näs
Överluleå 306:1 40 Rektangulär 0,3 42 Lule älvdal Västerexpo-

nering
Överluleå 306:2 40 Rektangulär 0,2 21 Lule älvdal Västerexpo-

nering
Överluleå 306:3 40 Rektangulär 0,3 19,8 Lule älvdal Västerexpo-

nering
Överluleå 306:5 40 Rektangulär 0,2 30 Lule älvdal Västerexpo-

nering
Töre 341:3 40 Uppgift 

saknas
0,1 36 Töre älvdal Indraget på 

näs
Råneå 471 40 Skålformad 0,5 63 Råne älvdal Indraget på 

näs
Råneå 428:2 35 Skålformad 0,3 49 Råne älvdal Norrläge
Nederkalix 670 35 Oval 0,1 10,5 Kalix älvdal Österexpo-

nering
Hortlax 163 25 Rund 0,1 2 Pite älvdal Söderläge
Nederluleå 90:1:1 20 Kvadratisk 0,2 16 Lule älvdal Norrläge
Nederluleå 90:1:2 20 Kvadratisk 0,2 16 Lule älvdal Norrläge
Nederluleå 90:1:3 20 Rektangulär 0,2 35 Lule älvdal Norrläge
Nederluleå 90:1:4 20 Kvadratisk 0,3 9 Lule älvdal Norrläge
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Nederluleå 90:1:5 20 Rektangulär 0,3 12 Lule älvdal Norrläge
Nederluleå 90:1:6 20 Rektangulär 0,3 15 Lule älvdal Norrläge
Nederluleå 90:1:7 20 Rektangulär 0,3 12 Lule älvdal Norrläge
Nederluleå 90:1:8 20 Rektangulär 0,2 10 Lule älvdal Norrläge
Nederluleå 90:1:9 20 Rektangulär 0,2 15 Lule älvdal Norrläge
Nederluleå 90:1:10 20 Oregelbun-

den
0,1 12 Lule älvdal Norrläge

Nederluleå 90:1:11 20 Oregelbun-
den

0,1 12 Lule älvdal Norrläge
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Boplatsvallar vid vattendrag under HK

Socken RAÄ nr M ö h. Inre form Djup Govyta i kvm Älvdal Läge

Junosuando 141:1 180 Rektangulär 0,2 13,5 Torne älvdal Vid älv
Edefors 77 180 Rektangulär 0,3 6,75 Lule älvdal På näs
Edefors 63 175 Oval 0,2 6 Lule älvdal Vid sjö
Jokkmokk 1694 170 Uppgift saknas 0,15 5 Lule älvdal Vid älv
Pajala 52:1 170 Oval 0,4 7 Torne älvdal Vid älv
Pajala 55:3 170 - 0,1 5,4 Torne älvdal Vid älv
Pajala 98:1 170 Oval 0,2 10 Torne älvdal Vid bäck
Jokkmokk 1689:1 165 Uppgift saknas 0,15 7,5 Lule älvdal Vid älv
Jokkmokk 1689:2 165 Uppgift saknas 0,25 7,5 Lule älvdal Vid älv
Jokkmokk 1689:3 165 Uppgift saknas 0,15 5 Lule älvdal Vid älv
Jokkmokk 1689:4 165 Uppgift saknas 0,15 7,5 Lule älvdal Vid älv
Pajala 656 165 Rektangulär 0,2 7,2 Torne älvdal Vid sjö
Pajala 70:1 165 Oval 0,4 28 Torne älvdal Vid älv
Pajala 70:2 165 Oval 0,4 13,5 Torne älvdal Vid älv
Pajala 71 165 Oval 0,3 24 Torne älvdal Vid å
Tärendö 41:1 165 Rektangulär 0,2 12 Kalix älvdal Vid älv
Pajala 163:1 165 - 0,3 6 Torne älvdal Vid älv
Pajala 163:2 165 Oval 0,2 3 Torne älvdal Vid älv
Pajala 163:3 165 Oval 0,15 8,75 Torne älvdal Vid älv
Pajala 356:2 165 - 0,4 6 Torne älvdal Vid å
Övertorneå 541:1 165 Skålformad 0,2 5 Torne älvdal Vid sjö
Övertorneå 541:2 165 Skålformad 0,3 7,5 Torne älvdal Vid sjö
Övertorneå 541:3 165 Skålformad 0,4 6 Torne älvdal Vid sjö
Pajala 40:1 160 Rektangulär 0,3 61,75 Torne älvdal Vid älv
Pajala 40:2 160 Rektangulär 0,1 28 Torne älvdal Vid älv
Pajala 40:3 160 Rektangulär 0,2 22,75 Torne älvdal Vid älv
Pajala 40:4 160 Oval 0,3 49,5 Torne älvdal Vid älv
Pajala 40:5 160 Oval 0,3 46,75 Torne älvdal Vid älv
Pajala 41 160 Oval 0,3 15,9 Torne älvdal Vid älv
Pajala 635:1 160 Rektangulär 0,1 5,25 Torne älvdal Vid älv
Pajala 635:2 160 Rektangulär 0,1 6,75 Torne älvdal Vid älv
Pajala 635:3 160 Oval 0,1 12 Torne älvdal Vid älv
Pajala 133:3 160 - - - Torne älvdal Vid älv
Pajala 179 160 Oval 0,15 14 Torne älvdal Vid älv
Pajala 181:1 160 Oval 0,15 3 Torne älvdal Vid älv
Pajala 181:2 160 - 0,15 9,75 Torne älvdal Vid älv
Pajala 181:3 160 - 0,15 4,5 Torne älvdal Vid älv
Pajala 198 160 Oval 0,4 12 Torne älvdal Vid älv
Pajala 199 160 Oval 0,4 12 Torne älvdal Vid älv
Pajala 219:1 160 Oval 0,5 28 Torne älvdal Vid älv
Pajala 219:2 160 Oval 0,3 7,5 Torne älvdal Vid älv
Pajala 219:3 160 Oval 0,3 7,5 Torne älvdal Vid älv
Pajala 220:1 160 Rektangulär 0,6 24 Torne älvdal Vid älv
Pajala 354 160 Oval 0,7 8 Torne älvdal Vid å
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Pajala 355 160 Oval 0,3 6 Torne älvdal Vid å
Pajala 368:1 160 Rund 0,2 9,6 Torne älvdal Vid älv
Pajala 368:2 160 Rund 0,2 12,6 Torne älvdal Vid älv
Pajala 367:1 160 Oval 0,1 13,75 Torne älvdal Vid älv
Pajala 367:2 160 Oval 0,4 10 Torne älvdal Vid älv
Pajala 367:4 160 Oval 0,3 21,25 Torne älvdal Vid älv
Pajala 367:3 160 Oval 0,4 11,25 Torne älvdal Vid älv
Pajala 367:5 160 Rund 0,1 52,5 Torne älvdal Vid älv
Pajala 367:6 160 Oval 0,15 48 Torne älvdal Vid älv
Pajala 459:3 160 Rund 0,2 9,6 Torne älvdal Vid å
Pajala 486:1 160 Rund 0,3 9,6 Torne älvdal Vid å
Pajala 486:3 160 Rund 0,2 7 Torne älvdal Vid å
Gällivare 1104:2 155 Skålformad 0,2 15,75 Kalix älvdal Vid älv
Pajala 26 155 Rektangulär 0,5 12,5 Torne älvdal Vid älv
Pajala 104:1 155 Oval 0,15 12,8 Torne älvdal Vid älv
Pajala 160:3 155 - 0,3 24 Torne älvdal Vid älv
Pajala 174:1 155 Oval 0,2 6 Torne älvdal Vid mindre 

sjö
Pajala 174:2 155 - 0,15 4,2 Torne älvdal Vid mindre 

sjö
Pajala 175 155 Rektangulär 0,3 8 Torne älvdal Vid älv
Pajala 177:1 155 Oval 0,2 12,5 Torne älvdal Vid älv
Pajala 177:2 155 Oval 0,3 3 Torne älvdal Vid älv
Pajala 178 155 Oval 0,25 19,8 Torne älvdal Vid älv
Pajala 183 155 Rektangulär 0,3 21 Torne älvdal Vid å
Pajala 184 155 Rektangulär 0,2 15 Torne älvdal Vid å
Pajala 218 155 - 0,3 12 Torne älvdal Vid älv
Pajala 370 155 Oval 0,4 16,5 Torne älvdal Vid älv
Gällivare 1422 155 Oval 0,4 13,5 Råne älvdal Vid älv
Pajala 103:3 150 Rektangulär 0,3 11,25 Torne älvdal Vid älv
Pajala 638 150 - 0,2 2 Torne älvdal Vid älv
Pajala 151:1 150 Oval 0,4 5,4 Torne älvdal Vid älv
Pajala 151:2 150 Oval 0,3 3 Torne älvdal Vid älv
Pajala 158:1 150 Rektangulär 0,2 12,5 Torne älvdal Vid älv
Gällivare 1079:1 145 Skålformad 0,25 7,06 Kalix älvdal Vid älv
Gällivare 1079:2 145 Skålformad 0,25 7,06 Kalix älvdal Vid älv
Pajala 449 145 Oval 0,2 8,75 Torne älvdal Vid älv
Pajala 482:3 145 Rund 0,3 4,9 Torne älvdal Vid älv
Pajala 165:1 145 Oval 0,3 7 Torne älvdal Vid bäck
Pajala 408:1 140 Rektangulär 0,3 15,75 Torne älvdal Vid älv
Pajala 408:2 140 Rektangulär 0,2 13,5 Torne älvdal Vid älv
Pajala 554 140 Rektangulär 0,4 7 Torne älvdal Vid älv
Pajala 555 140 Oval 0,1 8,75 Torne älvdal Vid älv
Pajala 556 140 Oval 0,3 7 Torne älvdal Vid älv
Pajala 557:1 140 - 0,5 5,1 Torne älvdal Vid älv
Pajala 557:2 140 - 0,4 11,25 Torne älvdal Vid älv
Pajala 557:3 140 Rund 0,2 7 Torne älvdal Vid älv
Pajala 557:4 140 - 0,3 18 Torne älvdal Vid älv
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Pajala 558:1 140 - 0,4 6 Torne älvdal Vid älv
Pajala 558:2 140 - 0,4 6,5 Torne älvdal Vid älv
Pajala 558:3 140 - 0,3 6,2 Torne älvdal Vid älv
Pajala 558:4 140 - 0,1 4,9 Torne älvdal Vid älv
Pajala 558:5 140 - 0,1 4,9 Torne älvdal Vid älv
Pajala 559 140 Oval 0,1 5,6 Torne älvdal Vid älv
Pajala 561 140 Oval 0,2 5,1 Torne älvdal Vid älv
Pajala 562 140 Oval 0,3 13,5 Torne älvdal Vid älv
Pajala 552:1 135 Oval 0,4 6 Torne älvdal Vid älv
Pajala 552:2 135 Oval 0,2 4,48 Torne älvdal Vid älv
Överkalix 1102 135 Oval 0,2 16,2 Kalix älvdal Vid å
Pajala 646 130 - 0,3 8,75 Torne älvdal Vid älv
Älvsbyn 1167:1 130 - 0,4 57 Pite älvdal Vid älv
Älvsbyn 1167:2 130 - 0,3 33,75 Pite älvdal Vid älv
Älvsbyn 1122 125 Rektangulär 3 Pite älvdal Vid älv
Övertorneå 262:1 125 Rund 0,15 19,6 Torne älvdal Vid å
Pajala 271 120 Oval 0,4 26,4 Torne älvdal Vid älv
Jokkmokk 1292:1 115 Rektangulär 0,3 75 Lule älvdal Vid älv
Pajala 39:1 100 Oval 0,2 14 Torne älvdal Vid älv
Pajala 39:2 100 Oval 0,3 10 Torne älvdal Vid älv
Pajala 261:2 100 Rektangulär 0,4 14 Torne älvdal Vid älv
Älvsbyn 59:1 100 Rektangulär 0,4 8 Pite älvdal Vid älv
Älvsbyn 59:2 100 Oregelbunden 0,4 12 Pite älvdal Vid älv
Överkalix 1127 100 Oval 0,2 45 Kalix älvdal Vid å
Överkalix 892:2 95 Oval 0,4 8 Kalix älvdal Vid sjö
Överkalix 1204 95 Oval 0,2 14 Kalix älvdal Vid sjö
Älvsbyn 509 90 Oval 0,5 12 Pite älvdal Vid älv
Överkalix 1205:2 90 Oregelbunden 0,3 6 Kalix älvdal Vid sjö
Överkalix 1205:3 90 Oval 0,2 3 Kalix älvdal Vid sjö
Överkalix 1214:1 90 Oval 0,3 8,75 Kalix älvdal Vid sjö
Övertorneå 268:1 90 Uppgift saknas 0,2 6 Torne älvdal På ö i älv
Övertorneå 268:4 90 Rund 0,2 7,1 Torne älvdal På ö i älv
Övertorneå 268:5 90 Rund 0,3 12,56 Torne älvdal På ö i älv
Edefors 65 90 Oval 0,3 12 Lule älvdal Vid älv
Övertorneå 268:6 90 Rund 0,4 12,56 Torne älvdal På ö i älv
Övertorneå 268:8 90 Rund 0,2 7,1 Torne älvdal På ö i älv
Övertorneå 268:10 90 Rund 0,3 7,1 Torne älvdal På ö i älv
Övertorneå 268:11 90 Rund 0,3 7,1 Torne älvdal På ö i älv
Övertorneå 268:12 90 Rund 0,3 7,1 Torne älvdal På ö i älv
Övertorneå 268:14 90 Rektangulär 0,3 24 Torne älvdal På ö i älv
Övertorneå 268:16 90 Rund 0,3 7,1 Torne älvdal På ö i älv
Övertorneå 268:17 90 Oval 0,1 15 Torne älvdal På ö i älv
Övertorneå 268:18 90 Oval 0,1 15 Torne älvdal På ö i älv
Övertorneå 268:19 90 Oval 0,1 15 Torne älvdal På ö i älv
Övertorneå 268:20 90 Rektangulär 0,1 31,5 Torne älvdal På ö i älv
Övertorneå 268:21 90 Rund 0,3 7,1 Torne älvdal På ö i älv
Övertorneå 268:22 90 Rund 0,3 7,1 Torne älvdal På ö i älv
Övertorneå 268:24 90 Oval 0,1 35 Torne älvdal På ö i älv
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Övertorneå 268:23 90 Rund 0,3 7,1 Torne älvdal På ö i älv
Övertorneå 268:25 90 Rund - 7,1 Torne älvdal På ö i älv
Övertorneå 268:26 90 Rund - 7,1 Torne älvdal På ö i älv
Övertorneå 268:28 90 Rektangulär 0,2 15 Torne älvdal På ö i älv
Övertorneå 268:29 90 Rund 0,3 7,1+7,1 Torne älvdal På ö i älv
Övertorneå 268:30 90 Rund 0,3 7,1+7,1 Torne älvdal På ö i älv
Övertorneå 268:31 90 Rektangulär 0,4 32 Torne älvdal På ö i älv
Övertorneå 268:32 90 Rektangulär - 56 Torne älvdal På ö i älv
Övertorneå 268:33 90 Rund 0,4 7,1+7,1+7,1 Torne älvdal På ö i älv
Övertorneå 268:34 90 Rund 0,2 7,1 Torne älvdal På ö i älv
Älvsbyn 530 85 Oval 0,4 10 Pite älvdal Vid älv
Överkalix 8:1:4 85 Rektangulär 0,2 8 Kalix älvdal Vid sjö
Överkalix 687 85 Oval - 13,5 Kalix älvdal Vid älv
Överkalix 1217 85 Rektangulär 0,1 6 Kalix älvdal Vid sjö
Överkalix 8:4 85 Rektangulär 0,2 7 Kalix älvdal Vid sjö
Råneå 205 85 Oval 0,4 15 Råne älvdal Vid älv
Överkalix 684 80 Rektangulär 0,4 8 Kalix älvdal Vid älv
Övertorneå 341:5 80 Skålformad 0,3 10 Torne älvdal På ö i älv
Övertorneå 346:1 80 Uppgift saknas 0,2 20 Torne älvdal På ö i älv
Övertorneå 349:1 80 Oval 0,5 24 Torne älvdal På ö i älv
Övertorneå 349:2 80 Oval 0,15 13,5 Torne älvdal På ö i älv
Övertorneå 350:1 80 Oval 0,4 35 Torne älvdal På ö i älv
Övertorneå 350:2 80 Oval 0,2 10,5 Torne älvdal På ö i älv
Hietaniemi 5 75 Uppgift saknas 0,25 24,75 Torne älvdal Vid sjö
Råneå 198:2 70 Oval 0,2 6 Råne älvdal Vid älv
Älvsbyn 966:1 70 Uppgift saknas 0,15 16,5 Pite älvdal Vid älv
Älvsbyn 966:2 70 Uppgift saknas 0,15 8,75 Pite älvdal Vid älv
Älvsbyn 966:3 70 Uppgift saknas 0,15 13,5 Pite älvdal Vid älv
Överkalix 437 70 Oval 0,5 12,5 Kalix älvdal Vid älv
Överkalix 438 70 Oval 0,4 3,9 Kalix älvdal Vid älv
Överkalix 353:1:4 65 Rektangulär 0,3 9 Kalix älvdal Vid älv
Nederkalix 584:1 60 Skålformad 0,1 19,6 Kalix älvdal Vid sjö
Nederkalix 584:2 60 Kvadratisk 0,2 25 Kalix älvdal Vid sjö
Överkalix 588:3 60 Rektangulär 0,25 3 Kalix älvdal Vid sjö
Överluleå 142 60 Rektangulär 0,1 6 Lule älvdal Vid sjö
Övertorneå 273:4 60 Oval 0,1 1,5 Torne älvdal Vid älv
Piteå 1265 55 Uppgift saknas 0,4 15 Pite älvdal Vid älv
Överkalix 715:1 55 Oval 0,4 10 Kalix älvdal Vid älv
Råneå 341 50 Oval 0,3 11,55 Råne älvdal Vid älv
Råneå 344:1 50 Oregelbunden 0,4 10 Råne älvdal Vid älv
Råneå 761:2 50 Oval 0,3 16,5 Råne älvdal På näs
Råneå 761:3 50 Oval 0,3 16,5 Råne älvdal På näs
Edefors 243 20 Uppgift saknas 0,4 24 Lule älvdal På ö i älv
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Boplatsvallar vid vattendrag ovan HK.

Socken R A Ä 
nr

M ö h. Inre form Djup Govyta i 
kvm

Älvdal Läge

Jokkmokk 3561:1 580 Oregelbun-
den

- 6 Lule älvdal Vid sjö

Jokkmokk 3561:2 580 Oval - 7 Lule älvdal Vid sjö
Jokkmokk 3561:3 580 Rund - 5 Lule älvdal Vid sjö
Jokkmokk 3561:4 580 Oval - 13 Lule älvdal Vid sjö
Gällivare 1711 580 Oval 0,4 4,5 Kalix älvdal Indraget på näs
Gällivare 608:2 490 Plan 0,3-0,5 28 Kalix älvdal På näs
Gällivare 605:1 490 Skålformad 0,5 19,25 Kalix älvdal Vid sjö
Gällivare 608:1 490 Rektangulär 0,7 2 Kalix älvdal På näs
Jokkmokk 3799 475 Oregelbun-

den
0,5 8,75 Lule älvdal Vid mindre sjö

Gällivare 11:1 380 Oval 0,9 16,5 Kalix älvdal På näs
Piteå 277 360 Oval 0,6 12 Pite älvdal Vid mindre sjö
Piteå 278 355 Oval 0,5 18 Pite älvdal Vid mindre sjö
Piteå 283 355 Oval 0,7 15 Pite älvdal På näs
Gällivare 1134:1 350 Uppgift 

saknas
0,3 1,5 Kalix älvdal Vid sjö

Gällivare 1134:2 350 Uppgift 
saknas

0,3 1 Kalix älvdal Vid sjö

Jukkasjärvi 633 350 Rektangulär 0,2 40 Torne älvdal Vid mindre sjö
Piteå 274 350 Oval 0,5 6 Pite älvdal Vid sjö
Piteå 275 350 Rektangulär 0,5 6 Pite älvdal Vid sjö
Piteå 279 350 Oval 0,7 15 Pite älvdal På näs
Piteå 289:1 350 Oval 0,5 15 Pite älvdal På näs
Piteå 289:2 350 Oval 0,3 12 Pite älvdal På näs
Piteå 290 350 Oval 0,3 16,5 Pite älvdal På näs
Piteå 291:1 350 Oval 0,4 15 Pite älvdal På näs
Piteå 291:2 350 Oval 0,4 15 Pite älvdal På näs
Piteå 221:1 350 Rektangulär 0,4 15 Pite älvdal På ö
Piteå 221:2 350 Rektangulär 0,4 2,5 Pite älvdal På ö
Piteå 273 345 Oval 0,5 15 Pite älvdal Vid sjö
Jukkasjärvi 714 320 Rektangulär 0,4 10 Torne älvdal Vid sjö
Jukkasjärvi 718 315 Oval 0,6 8,75 Torne älvdal Vid sjö
Jukkasjärvi 27 310 Rektangulär 0,4 6,75 Torne älvdal Vid sjö
Jukkasjärvi 730:4 310 Rektangulär 0,3 6 Torne älvdal Vid sjö
Jukkasjärvi 16:3 310 0,2 4,8 Torne älvdal Vid å
Edefors 479:1 295 Skålformad - 15 Lule älvdal Vid mindre sjö
Jokkmokk 1284:1 280 Uppgift 

saknas
- 12 Lule älvdal Indraget på näs

Jokkmokk 2024 270 Uppgift 
saknas

0,1 6,8 Lule älvdal Vid älv

Pajala 701:21 260 Rektangulär 0,7 21 Torne älvdal Vid sjö
Pajala 701:4 260 Rektangulär 0,4 21 Torne älvdal Vid sjö
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Pajala 701:12 260 Uppgift 
saknas

0,3 15 Torne älvdal Vid sjö

Pajala 701:5 260 Uppgift 
saknas

0,2 18 Torne älvdal Vid sjö

Pajala 701:14 260 Rektangulär 0,2 15 Torne älvdal Vid sjö
Pajala 702 260 Oval 0,1 20 Torne älvdal Vid sjö
Pajala 702 260 Kvadratisk 0,1 7,29 Torne älvdal Vid sjö
Junosuando 28 255 Rektangulär 0,2 11,25 Torne älvdal Vid älv
Pajala 862 255 Oval 0,4 4 Torne älvdal Vid sjö
Junosuando 23 245 Oval 0,7 22 Torne älvdal Vid älv
Junosuando 25:2 245 Rektangulär 0,3 4,4 Torne älvdal Vid älv
Junosuando 21:1 240 Rektangulär 0,2 6 Torne älvdal Vid älv
Junosuando 59:1 240 Rektangulär 0,1 6 Torne älvdal Vid älv
Junosuando 59:2 240 Rektangulär 0,2 5,25 Torne älvdal Vid älv
Junosuando 41:1 235 Rektangulär 0,4 12 Torne älvdal Vid älv
Junosuando 41:3 235 Rektangulär 0,1 5,4 Torne älvdal Vid älv
Junosuando 41:3 235 Rektangulär 0,1 5,4 Torne älvdal Vid älv
Junosuando 41:4 235 Oval 0,15 3,9 Torne älvdal Vid älv
Junosuando 41:5 235 Oval 0,15 4,55 Torne älvdal Vid älv
Junosuando 41:7 235 Rektangulär 0,3 8 Torne älvdal Vid älv
Junosuando 42 235 Rektangulär 0,4 10 Torne älvdal Vid mindre sjö
Junosuando 43:2 235 Oval 0,15 5 Torne älvdal Vid älv
Junosuando 43:3 235 Rektangulär 0,1 8 Torne älvdal Vid älv
Jukkasjärvi 695 230 Rektangulär 0,2 5,1 Torne älvdal På näs
Junosuando 44 230 Oval 0,3 7 Torne älvdal Vid älv
Junosuando 8 225 Oval 0,3 12 Torne älvdal Vid älv
Junosuando 16 225 Oval 0,15 15 Torne älvdal Vid älv
Tärendö 109 225 Rektangulär 0,2 10 Kalix älvdal På ö
Junosuando 138 220 Oval 0,2 14 Torne älvdal Vid älv
Junosuando 7:1 220 Rektangulär 0,4 16 Torne älvdal Vid älv
Junosuando 7:2 220 Rektangulär 0,5 11 Torne älvdal Vid älv
Junosuando 7:4 220 Oval 0,3 8,75 Torne älvdal Vid älv
Junosuando 10:1 220 Oval 0,7 15 Torne älvdal Vid älv
Junosuando 10:3 220 Rektangulär 0,4 11 Torne älvdal Vid älv
Junosuando 10:4 220 Rektangulär 0,3 6,75 Torne älvdal Vid älv
Junosuando 12:1 220 Oval 0,2 4,5 Torne älvdal Vid älv
Junosuando 12:2 220 Rektangulär 0,4 10 Torne älvdal Vid älv
Junosuando 12:3 220 Rektangulär 0,5 15 Torne älvdal Vid älv
Junosuando 12:4 220 Rektangulär 0,5 15 Torne älvdal Vid älv
Junosuando 12:5 220 Oval 0,6 8 Torne älvdal Vid älv
Junosuando 97 220 Oval 0,3 8,75 Torne älvdal Vid älv
Pajala 8 220 Oval 0,3 6 Torne älvdal Vid sjö
Junosuando 121:1 215 Rektangulär 0,1 10 Torne älvdal Indraget på näs
Junosuando 121:2 215 Rektangulär 0,1 10 Torne älvdal Indraget på näs
Junosuando 15:2 215 Oval 0,4 7 Torne älvdal Vid älv
Junosuando 33 215 Rektangulär 0,2 14 Torne älvdal Vid älv
Junosuando 35:5 215 Rektangulär 0,2 13 Torne älvdal Vid älv
Junosuando 35:6 215 Rektangulär 0,3 10 Torne älvdal Vid älv
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Junosuando 35:2 215 Rektangulär 0,15 11 Torne älvdal Vid älv
Junosuando 35:8 215 Oval 0,4 24 Torne älvdal Vid älv
Junosuando 35:9 215 Rund 0,4 19,6 Torne älvdal Vid älv
Junosuando 35:10 215 Rund 0,7 19,25 Torne älvdal Vid älv
Junosuando 35:11 215 Rektangulär 0,3 21 Torne älvdal Vid älv
Junosuando 35:12 215 Rektangulär 0,2 11,25 Torne älvdal Vid älv
Junosuando 35:13 215 Rektangulär 0,3 34 Torne älvdal Vid älv
Junosuando 35:14 215 Oval 0,3 12 Torne älvdal Vid älv
Junosuando 81 215 Rektangulär 0,2 10 Torne älvdal Vid älv
Junosuando 117:1 213 Oval 0,3 7,5 Torne älvdal Vid älv
Junosuando 117:2 213 Oval 0,1 2,6 Torne älvdal Vid älv
Junosuando 117:3 213 Rund 0,05 1,53 Torne älvdal Vid älv
Junosuando 155:2 210 Rektangulär 0,2 8 Torne älvdal Vid älv
Junosuando 168 210 Rektangulär 0,1 8 Torne älvdal Vid älv
Junosuando 149 205 Oval 0,2 8,91 Torne älvdal Vid älv
Junosuando 153 205 Rektangulär 0,2 8,8 Torne älvdal Vid älv
Junosuando 150 200 Rektangulär 0,2 6,75 Torne älvdal Vid älv
Junosuando 147 195 Rektangulär 0,2 7,5 Torne älvdal Vid älv
Junosuando 157:1 195 Rektangulär 0,4 16,5 Torne älvdal Vid älv
Junosuando 157:2 195 Rektangulär 0,2 8 Torne älvdal Vid älv
Junosuando 161:1 195 Oval 0,1 10 Torne älvdal Vid älv
Pajala 658:1 195 Uppgift 

saknas
- - Torne älvdal Vid älv

Junosuando 145 190 Rektangulär 0,3 12,5 Torne älvdal Vid älv
Junosuando 163 190 Rektangulär 0,5 11,25 Torne älvdal Vid älv
Junosuando 164 190 Rektangulär 0,6 10 Torne älvdal Vid älv
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Ej strandnära boplatsvallar påträffade över HK

Socken RAÄ nr M ö h. Inre form Djup Govyta i 
kvm

Älvdal Läge

Karesuando 560 425 Rund 0,3 15,9 Torne älvdal Vid myr
Piteå 271:1 355 Oval 0,2 8,75 Pite älvdal Norrläge
Piteå 271:2 355 Oval 0,3 28 Pite älvdal Norrläge
Piteå 745 350 Rektangulär 0,2 10 Pite älvdal Vid myr
Pajala 710 265 Rektangulär 0,4 10 Torne älvdal Vid myr
Junosuando 36 260 Rektangulär 0,1 11,25 Torne älvdal Söderläge
Junosuando 64:4 260 Oval 0,2 15,75 Torne älvdal Vid myr
Junosuando 64:5 260 Oval 0,2 12 Torne älvdal Vid myr
Pajala 114:2 255 Rektangulär 3 Torne älvdal Norrläge
Pajala 114:1 255 Rektangulär 6 Torne älvdal Norrläge
Pajala 127 230 Oregelbun-

den
0,15 2,1 Torne älvdal Vid myr

Junosuando 180 210 Rektangulär 0,3 7 Torne älvdal I vik?
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Tabell över 14C-dateringar av boplatsvallar i Torne älvdal

RAÄ Nr och 
socknen

Anläggning nr 
typ

Kust/ 
i n -
land

M ö 
h.

Lab. nr. Dat. BP. Calib BC. 
1s

Calib BC. 2s

268 Övertorneå 1 bplv Kust/ 
inland

90 St-13212 4900±75 3780-3640* 3810-3620

268 Övertorneå Bplv Kust/
inland

96 Ua-2884 5640±60 4540-4440 4610-4350*

268 Övertorneå Bplv Kust/
inland

96 St-12847 6910±150 5910-5670 6060-5550*

110 Hietaniemi bplv Kust 70 Ua-2058 4940±80 3800-3640* 3951-3630
249 Karl-Gustav 2, bplv Kust 61 Ua-2885 4660±75 3620-3350 3640-3120
249 Karl-Gustav 5, fr. härd bplv Kust 61 Ua-11143 4600±80 3500-3120 3620-3040
249 Karl-Gustav 5, fr. bottenplan 

bplv
Kust 61 Ua-11142 4800±70 3650-3510 3710-3490

249 Karl-Gustav 6, i vall bplv Kust 61 Ua-10304 4550±70 3480-3100 3500-2930
249 Karl-Gustav 7, bplgr (härd?) Kust 61 Ua-10302 4540±70 3360-3100 3500-2930
249 Karl-Gustav N om 30:1 härd? 

bplv
Kust 57 Ua-15539 4330±60 3020-2950 3100-2860

249 Karl-Gustav 31:1, härd bplgr Kust 57 Ua-15540 4390±60 3090-2920 3120-2890
249 Karl-Gustav 26 bplv, härd? Kust 60 Ua-15541 4285±55 2930-2870 3030-2860
241 Karl-Gustav bplv i vallen Kust 55 St-12850 4035+110 2700-2640 2830-2180*
315 Nedertorneå bplv bottenplan Kust 53 Ua-14513 3910+70 2480-2290* 2580- 2200*
166 Karl-Gustav 2 bplv Kust 52 Ua-883 3910+105 2880-2620 2940-2460*
166 Karl-Gustav 3 bplv Kust 52 Ua-882 4140+110 1960-1770* 2040-1690
166 Karl-Gustav 1 bplv Kust 48 St-12848 3540+70 2060-1880 2210-1740*
166 Karl-Gustav 1 bplv Kust 48 Ua-2169 3620+90 2470-2290* 2500-2200
264 Karl-Gustav 3 vall bplv Kust 47,5 St-13391 3890+70 2050-1860* 2500- 2200
264 Karl-Gustav 4 vall bplv Kust 47,5 St-13391? 3590+110 2350-1860 2210- 1660*
264 Karl-Gustav 1:1 härd bplv, 

björk
Kust 47,5 Ua-20302 3835±40 2345-2204 2460-2198*

264 Karl-Gustav 1 bplv, vall, björk-
näver

Kust 47,5 Ua-20303 3895±40 2364-2340* 2475-2279

264 Karl-Gustav 1 bplv västra 
vall,sen-vuxen tall

Kust 47,5 Ua-20304 3875±40 2356-2297 2469-2275*

264 Karl-Gustav 1 blpv, stolphål, 
tall

Kust 47,5 Ua-20305 3795±40 2290-2195 2349-2129*

264 Karl-Gustav 1 blpv, stolphål? 
tall

Kust 47,5 Ua-20306 3850±40 2350-2276 2461-2205*

199 Pajala 199:1,Träslana 
boplv

Inland 172 Ua-3722 3925±50 2478-2339* 2500-2280

40 Pajala 2, kokgr bplv p5 Inland 172 St-13393 3355±70 1700-1600 1780-1490*
40 Pajala 2, kokgr bplv p2 Inland 172 St-13214 3340±70 1690-1530 1770-1450*
40 Pajala 2, kokgr bplv p1 Inland 172 St-13210 4190±70 2810-2680 2910-2580*
40 Pajala 4,  bplv p4 Inland 172 St-13392 3690±110 2210-1920* 2370-1870
40 Pajala 5,  bplv p3 Inland 172 St-13211 3790±70 2340-2130* 2460-2110
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41 Pajala Bplv Inland - St 13213 3690+70 2150-2010 2230-1890*
178 Pajala Bplv, bottenpl Inland 170 -ej angivet 3770+70 2290-2120 2410-2020*
178 Pajala Bplv, bottenpl Inland 170 -ej angivet 3865+70 2460-2280 2490-2140*
183 Pajala Bplv, bottenpl Inland 170 -ej angivet 4030+65 2630-2470 2760-2430*
183 Pajala Bplv, bottenpl Inland 170 -ej angivet 4100+45 2696-2578 2781-2566*
701:12 Bplv, härd Inland 265 Ua-37219 4945+55 3770-3660* 3810-3640
701:14 Inland 265
701:4 Inland 265
701:5 Inland 265

   

Tabell över 14C-dateringar av boplatsvallar i Kalix älvdal
RAÄ Nr och 
socknen

Anläggning 
nr typ

K u s t / i n -
land

M ö h. Lab. nr. Dat. BP. Calib BC. 
1s

Calib BC. 
2s

400 Ö-kalix Boplatsvall 
kokgr

Kust 92 Ua-10794 6230+65 5300-520 5320-5000*

400 Ö-kalix Boplatsvall kust 92 5770+70 4700-4500 4780-4460
451 Ö-kalix Härd bplv nr 1 Kust 63 Ua-2632 5005±70 3810-3710 3960-3660*
451 Ö-kalix Härd bplv nr 1 

som ovan
Kust 63 Ua-2633 5035±70 3940-3770* 3970-3690

451 Ö-kalix härd bplv nr 2 Kust 63 Ua-2634 5220±75 4070-3960 4250-3970*
451 Ö-kalix grav 3b Kust 63 Ua-2635 4955±100 3800-3650 3970-3630*
451 Ö-kalix A2 grophärd 

omr 4
Kust 63 Ua-11502 4590±60 3500-3430 3520-3260*

451 Ö-kalix bplv nr 3 
väggdel

Kust 63 Ua-11503 4815±65 3610-3520 3710-3500*

451 Ö-kalix bplv nr 3 
väggdel

Kust 63 Ua-11504 4825±65 3600-3520 3710-3500*

451 Ö-kalix bplv nr 3 grop-
härd

Kust 63 Ua-11505 4980±65 3800-3690* 3825-3650

451 Ö-kalix tuggkåda Kust 58 Ua-12514 4730±75 3630-3550 3640-3370*
451 Ö-kalix Näver omr 4 Kust 63 Ua-11013 4930±75 3790-3650* 3940-3630
451 Ö-kalix Avfallsgr A3 Kust 63 Ua-11014 4975±75 3800-3660 3950-3650*
451 Ö-kalix Hyddvall omr 4 Kust 63 Ua-11015 4925±70 3770-3650* 3820-3630
451 Ö-kalix A19 avfallsgr Kust 63 Ua-11016 4880±75 3770-3630 3800-3520
451 Ö-kalix A36 rödockra-

lager
Kust 63 Ua-11017 4780±75 36503520* 3700-3490

451 Ö-kalix bplv nr 3 vägg Kust 63 Ua-11018 4865±75 3710-3630 3800-3500*
451 Ö-kalix näver gravpl 

omr 4
Kust 63 Ua-11019 5010±60 3810-3710 3950-3690*

Tabell över 14C-dateringar av boplatsvallar i Töre älvdal
RAÄ Nr och 
socknen

Anläggning 
nr typ

K u s t / i n -
land

M ö h. Lab. nr. Dat. BP. Calib BC. 
1s

Calib BC. 
2s

347 Töre 1 bplv Kust 44 St-12797 3195±110 1610-1380 1740-1190*
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347 Töre 1 bplv Kust 44 St-12796 3130±70 1460-1370 1530-1210*
341 Töre 1 bplv Kust 43,7 Ua-10306 3050±60 1410-1260 1430-1130*
341 Töre 1 bplv Kust 43,6 Ua-10307 3695±70 2150-2010 2290-1900*
341 Töre 1 bplv, härd 

(A2)
Kust 43,6 Ua-10308 3165±55 1500-1400* 1530-1300

341 Töre 1 bplv, näver 
vägg

Kust 43,7 Ua-10176 3705±70 2200-2020 2290-1900*

318 Töre Boplatsgrop Kust Ca 50 Beta-104899 3720±120 2290-1950* 2470-1870

Tabell över 14C-dateringar av boplatsvallar i Lule älvdal
RAÄ Nr och 
socknen

Anläggning 
nr typ

K ust/ in -
land

M ö h. Lab. nr. Dat. BP. Calib BC. 
1s

Calib BC. 
2s

479 Edefors bplv Inland 295 St-12589 2180±70 360-270 390-90*
1160 Jokkmokk härd bplv Inland - - ej angivet 2150±65 230-100 380-40*
1160 Jokkmokk kolkonc, bplv Inland - - ej angivet 2035±90 160-Ad 50* 240-Ad 140
1292 Jokkmokk Förrådsgrop 

bplv
Inland 115  St-10515 4390±300 3380-2830 3717-2270*

1292 Jokkmokk Rökgång bplv Inland 115 St-10516 5290±160 4260-3970 4450-3770*
1292 Jokkmokk Värmegrop 

bplv
Inland 115 St-10517 5350±160 4340-4040 4500-3890*

1292 Jokkmokk bplv Inland 115 St-11616 5470±210 4500-4040* 4780-3910
1292 Jokkmokk bplv Inland 115 St-9647 5575±145 4590-4320 4720-4140*
1292 Jokkmokk bplv Inland 115 St-9648 5025±180 4000-3640 4250-3500*
184 Överluleå K1 Kust 98 Ua-1587 6045±105 5060-4800 5220-4700*
184 Överluleå K2 Kust 98 Ua-1588 5920±120 4960-4680 5080-4500*
184 Överluleå B1 Kust 98 Ua-1589 5725±115 4700-4460* 4800-4350
184 Överluleå H1 Kust 98 Ua-1590 6285±110 5380-5200 5480-4990*

Tabell över 14C-dateringar av boplatsvallar i Pite älvdal
RAÄ Nr och 
socknen

Anläggning 
nr typ

Kust/inland M ö h. Lab. nr. Dat. BP. C a l i b 
BC. 1s

Calib BC. 
2s

912 Älvsby bplv Kust 100 Ua-3712 6495+65 5450-
5380

5560-5320*

Kalibrering enligt Stuvier och Remier 1993. 
* Visar var högsta givna procentsats fi nns för att dateringen ska ligga inom 1:a eller 2:a sigmat.
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