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SETTLEMENT AND SUBSISITENCE. Environmental Archaeological Studies of 
Dwelling Sites with Hearths from the period 600-1900 AD in Forest Sami Areas 
 
Abstract 
This thesis focuses on dwelling sites with hearths dating from the period 600-1900 AD, located in the 
coniferous forest areas of Northern Sweden. The term dwelling sites with hearths refers to sites 
where stone-lined hearths occur. These hearths are of a type that became very common in Northern 
Sweden during the first millennium after the birth of Christ. 
     The main aim of this study is to apply environmental archaeological methods to the investigation 
of dwelling sites with hearths in order to attain new information on the organisation and use of these 
sites, as well as to discuss and evaluate earlier strategies of settlement and subsistence. For this study, 
soil chemical survey and pollen analysis methods are used. Soil chemical surveys have been 
conducted at a total of 13 sites from the period 1000/1100-1900 AD at locations in the inland areas 
of the counties of Norrbotten, Västerbotten and Jämtland, while pollen analyses have been 
conducted at 4 sites located in the county of Norrbotten. 
     Interpretations of the results are related to previous archaeological research, surveys and 
excavations. In addition, historical and ethnographical documentation as well as historical research 
concerning the conditions in the area during later periods are considered. 
     The results show that environmental archaeological methods can provide information about 
settlements with hearths that is not normally possible to discern through archaeological surveys or 
excavations. Regarding the environmental impact at the settlement areas, there are clear differences 
between different dwelling sites with hearths. These differences seem to be independent of the 
number of hearths at the sites. Thus, it is not possible to make interpretations regarding these 
dwelling sites based purely on the number of hearths at the sites. The results also imply that these 
sites have been part of a settlement system where different types of dwelling sites were in use for 
shorter periods of time, for different purposes, and by a limited number of people. With the 
exception of the 17th century church and market place in Arvidsjaur, none of the examined dwelling 
sites could be interpreted as being a gathering site for a large number of people. Compared to 
descriptions of the conditions in the Sami area (Sa. Sápmi) during historical periods, this type of 
settlement pattern is comparable to the Forest Sami settlement pattern of late historical times. 
Moreover, soil chemical surveys conducted in areas adjacent to a number of hearths show similarities 
to the Sami hut (Sw. kåta).  
     To sum up, the use of dwelling sites with hearths shows continuity from the 7th century 
settlements to Sami settlements of the 20th century, with respect to the environmental impact at the 
dwelling sites. On the basis of these results, it is suggested that a settlement pattern and subsistence 
similar to that of the Forest Sami economy and settlement of late historical times are characteristic 
for settlements with hearths and may have occurred as early as 600 AD. 
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ÅRROM JA LUOHKKOÁVKKIM. Birásarkeologalasj åtsådime årromsajijs árranij ájges 600 – 
1900 Kr.m. vuovddesáme dajvajn. 
 
 
Abstrákta 
Dát dåktårbarggo giehtadallá årromsajijt árranij ájggemierredum ájggegasskaj 600 – 1900 Kr.m. nuortta Svieriga 
goahttsevuobmedajvajn. Ihtanis ”årromsaje árranij” mierkki saje gånnå gávnnuji gierggidum árrana. Dákkir 
árrantjärdda sjattaj dábálattjan nuortta Svierigin vuostasj jahketuvsánin Kr.r. maŋŋela. 
Åvdemus ulmmen dájna åtsådimijn la guoradallat dájt årromsajijt birásarkeologalasj barggamvuogij milta vaj oadtjot 
ådå diedojt daj sajij organisasjåvnå ja adnema birra, ja aj diskuterit ja árvustallat árap årrom- ja 
luohkkoávkkimstrategidjajt. Barggamvuoge li ednamkemidjalasj guoradallama ja pollenanalyserima. 
Ednamkemidjalasj guoradallama li tjadádum 13 sajen ájggemierredum ájggegasskaj 1000/1100 – 1900 Kr.m. 
sisednamdajvajn Norrbottena, Västerbottena ja Jämtlanda lenajn. Pollenanalyserima li tjadádum 4 sajen Norrbottena 
lenan. 
Båhtusij dålkkuma tjanáduvvi åvdep arkeologalasj åtsådimijda, guoradallamijda ja goajvvomijda. Dasi lassen, båhtusa 
aj tjanáduvvi goappátjagá histårjålasj ja etnografalasj dokumentasjåvnåjda, ja histårjålasj åtsådimijda dajvaj vidjurij 
birra árap ájgijs. 
Båhtusa vuosedi ahte birásarkeologalasj barggamvuogij baktu máhttá oadtjot diedojt årromsajij birra árranij, majt ij 
dábálattjat oattjo arkeologalasj guoradallama jali goajvvoma baktu. Birásvájkodime gáktuj årudagájn de le aj tjielgas 
ärádusá muhtem årromsajij gaskan árranij. Ärádusá vuojnnet älla árranij lågo duogen dajn sajijn. Dat mierkki ij la 
máhttelis dålkkut dajt årromsajijt dåssjå val árranij lågo milta. Båhtusa aj muhtem märráj vuosedi dá saje li årrum 
oasse årudakvuogádagás, manna umasslágásj årromsaje ávkkiduvvin unnep ulmusjlågos oanep ájggegaskav 
umasslágásj ulme diehti. Ij goabbák åtsådum årromsajijs la gis dålkkudum tjåhkanimsadjen stuoráp ulmusjlåhkuj. 
Gehtjadijn Sámeednama vidjurij gåvådusájt histårjålasj ájgijs, de dát årudakminstar la buohtastahtte vuovddesáme 
årudakminsstera gåvådusáj histårjålasj ájgijs. Ednamkemidjalasj guoradallama, ma li tjadádum muhtem árranij 
lahkusin, vuosedi muhtem märráj ahte vieso, sáme goade muoduga stuorrudagá ja sisŋásj organisasjåvnå hárráj, li 
gávnnum dájn sajijn. 
Båhtusa vuosedi årromsajijn árranij la aktelisvuohta 600-lågos gitta 1900-lågo álgguj, gå gähttjá ednamkemidjalasj 
iesjvuodaj ja vegetasjåvnåj vájkodimev årromsajijn. Dáj båhtusij vuodon máhttá aj åvddåjbuktet maŋijbåhtusijt ahte 
årromminstar ja luohkkoávkkim, ma li vuovddesáme muoduga gåvådum histårjålasj ájgijs, li dåbddomärkkan 
årromsajijda árranij ja åvddånin jáhkedahtte juo 600-lågon Kr.m. 
 
Täksta svieriga dárruj aktan tjoahkkájgessusijn ieŋŋgisgiellaj 
(Abstrákta ieŋŋgisgiellaj ja julevsábmáj) 
 
Tjåvdabágo: birásarkeologiddja, ednamkemidjalasj analysa, pollenanalysa, árrana, årromsaje, vuovddesáme, årrom, 
luohkkoávkkim. 



STUDIA ARCHAEOLOGICA UNIVERSITATIS UMENSIS 21 
 

 
 
 
 
 

BOSÄTTNING OCH RESURSUTNYTTJANDE 
Miljöarkeologiska studier av boplatser med härdar från perioden  

600-1900 e. Kr inom skogssamiskt område 
 
 
 
 
 
 
 

Nina Karlsson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Institutionen för arkeologi och samiska studier 
Umeå universitet 

2006 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omslag: Nilasvallen, Nilasjokk naturreservat, Norrbottens län.  
Foto och bearbetning av författaren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Nina Karlsson 
Tryckeri: VMC KBC-huset, Umeå universitet 
ISBN 91-7264-206-8 
ISSN 1100-7028 



vii

Detta avhandlingsarbete tog sin början i ett mindre
pilotprojekt, vilket var planerat att genomföras i sam-
arbete med den nu framlidne Tommy Bergström. Den
ursprungliga tanken var att kombinera miljöarkeologi
och arkeologi med historia, i syfte att studera förhål-
landena i norra Norrlands skogsområden under äldre
tid. Tyvärr fick vi inte de medel som vi sökte den
gången, men när jag senare sökte en doktorandtjänst
på Institutionen för arkeologi och samiska studier vid
Umeå universitet, fick jag möjlighet att arbeta med dessa
frågeställningar igen. Utan Tommy och hans kunskaper
i historisk forskning och metod, kom emellertid arbetet
att fokuseras mer på miljöarkeologiska metoder och
problemställningar, medan historiska källor och doku-
ment fick komma i andra hand. Under arbetets gång
har jag trots allt många gånger saknat den kunskap som
Tommy hade kunnat bidra med. Jag tror även att för-
djupade studier av historiskt arkivmaterial i hög grad
skulle kunna föra mitt forskningsarbete vidare.
     Förutom Tommy Bergström finns det flera personer
som har inspirerat mig i mitt arbete och kommit med
matnyttiga synpunkter och råd. Förutom mina hand-
ledare, professorerna Roger Engelmark (Inst. för
arkeologi och samiska studier/MAL) och Peter Sköld
(CeSam, Umeå universitet) finns det doktorandkollegor
både från min egen och från andra institutioner som
gärna ställt upp för att diskutera allt från avhandlings-
problematik till mer allmän ”doktorandfrustation”.
Även personal som är och har varit anställd vid MAL
(Miljöarkeologiska laboratoriet, vid Umeå universitet)
har hjälpt till med allt ifrån labarbete och datorkrångel
till granskning av manus. Tack Sara, Åsa, Helena,
Carolina, Sofia, Phil och Johan O! Även andra forskare
vid MAL har bistått med hjälp och frikostigt delat med
sig av sina egna forskningsresultat.
     Förutom dessa personer, så skulle jag även vilja tacka
Ann-Christin Skoglund som har hjälpt mig med över-
sättningen av avhandlingens abstract till lulesamiska.
Språkgranskning av de engelska texterna har dessutom
genomförts av SpråkCentrum vid Umeå universitet.
     I samband med mitt forskningsarbete har jag även
fått möjlighet att samarbeta med arkeologer utanför
universitet. Delar av fältarbetet har genomförts i

samarbete med några av de museer som verkar i norra
Norrland. Detta samarbete har innefattat Västerbottens
museum (Umeå), Skogsmuseet (Lycksele), Ájtte –
svenskt fjäll- och samemuseum (Jokkmokk) och Jamtli
– Jämtlands länsmuseum (Östersund). Förutom dessa
institutioner har även individuella forskare som idag är
verksamma utanför universitetsvärlden visat intresse
för mitt arbete och osjälviskt delat med sig av sin egen
forskning. Två som bör nämnas är Kjell-Åke Aronsson
och Olavi Korhonen, vilka båda bidragit med resultat
från sin forskning kring mjölkningsvallar, respektive
lappskatteland. En annan person som har varit viktig
för detta arbete är Håkan Nyström, ordförande för
Östra Kikkejaurs sameby. Han har tagit sig tid för att
visa mig intressanta platser inom samebyns område.
Utan hans hjälp hade det sannolikt blivit betydligt svå-
rare att hitta lämpliga platser för fältarbetet.
     Jag är också mycket tacksam för de ekonomiska
medel som jag erhållit under åren som doktorand. Utan
dessa hade detta arbete över huvud taget inte varit
möjligt att genomföra. De fonder, stiftelser och in-
stitutioner som bidragit till detta utgörs av: Göran
Gustafssons Stiftelse för natur och miljö i Lappland,
Stiftelsen J C Kempes Minnes Stipendiefond
(SJCKMS), Karin och Hjalmar Tornblads fond
(Kungliga fysiografiska sällskapet i Lund), Birgit och
Gad Rausings Stiftelse för Humanistisk Forskning,
Kempestiftelserna samt Länsstyrelsen i Norrbottens
län (kulturmiljöenheten). Kostnaden för översättning
av avhandlingens abstract till lulesamiska har dessutom
täckts av CeSam, Umeå universitet.
     Sist, men absolut inte minst skulle jag också vilja
tacka min familj för deras stora tålamod och förståelse
för mitt arbete. Det har vissa gånger till och med släpats
med ut i fält, där de blivit åderlåtna av alla sorters blod-
sugande insekter. Under de sista månaderna har de
dessutom många gånger kommit i andra hand, när
avhandlingsarbetet påkallat hela min uppmärksamhet.
Jag hoppas att jag nu istället får tid att återgälda detta
och engagera mig i saker som ni tycker är viktiga. Tack
Glenn, Emelia och Elias!

Umeå oktober 2006

Nina Karlsson
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En av de vanligaste förekommande fasta fornlämnings-
typerna i norra Norrlands inlandsområden utgörs av
härdar. I vissa området utgör härdar så mycket som
60-80% av det totala fornlämningsbeståndet (Hedman
2003b och 2004). De fornlämningar som registrerats
som härdar utgörs i hög grad av stenkantade eldstäder.
Dessa härdar är vitt spridda och förekommer inom hela
det tidigare samiska bosättningsområdet (Sápmi), från de
nordligaste delarna av Norrbotten och åtminstone ner till
Jämtland/Härjedalen. Förutom i fjäll- och skogsområ-
den har de även påträffats i områden vid norra Botten-
vikskusten (Aronsson 1991:4 och 1995:29-30; Jåma &
Ljungdahl 2001:22 m fl).
     Denna typ av härd ses vanligtvis som spår efter ti-
digare boplatser. I vilka sammanhang och på vilka sätt
dessa boplatser har använts är det däremot svårt att
avgöra utifrån de spår som idag finns bevarade. Det
finns vanligtvis inte några andra anläggningar eller
konstruktionsrester vid dessa boplatser som skulle
kunna vittna om boplatsorganisation eller bostads-
konstruktion. Det arkeologiska fyndmaterial som
påträffats vid undersökningar av härdar har även i de
flesta fall varit ytterst begränsat, och kan därför inte
heller utgöra grunden för vidare tolkningar kring denna
typ av bosättning.
     De äldsta dateringarna av bosättningen med härdar
sträcker sig tillbaka till tiden kring 600 e. Kr, även om
enstaka härdar har uppvisat äldre dateringar (Hedman
2003a:141). Dessa härdar förekommer på äldre boplatser,
vilka är lokaliserade till sjöar och vattendrag, men de
tycks även i hög utsträckning ha anlagts på platser längre
in i landet i områden som inte tidigare hade varit före-
mål för bosättning. Etableringen av boplatser med härdar
utgör enbart en av många nya företeelser som är
karaktäristiska för perioden mellan 600 och 1000 e. Kr.
Förutom boplatser med härdar började även andra typer
av boplatser anläggas i norra Norrlands kust- och fjäll-
områden vid denna tid. Under slutet av det första
årtusendet efter Kr. f  skedde även en kraftig ökning av
införsel och cirkulation av metallföremål i dessa områden.
Fynd av bland annat smycken, beslag och mynt har
gjorts på så väl offerplatser som boplatser, vilket talar
för att dessa förekom vitt spridda under denna tid.
Denna högkonjunktur med bosättningsexpansion och
omfattande kontakter med omgivande områden tycks
emellertid i hög grad ha avstannat i samband med över-
gången till tidig medeltid. Vid denna tid övergavs boplatser

så väl i fjällområdet som vid Bottenvikskusten. Under
loppet av 1300-talet upphörde även andra företeelser
som bland annat deponeringen av metallföremål vid
offerplatser, vilket tidigare hade varit vanligt förekom-
mande. Av de särdrag som blev vanliga under den tidi-
gare perioden verkar i stort sett endast boplatserna med
härdar uppvisa kontinuitet framåt i tiden.
     Orsaken till de förändringar som skedde av bosätt-
ningen i norra Sverige under perioden 600-1000 e. Kr
har diskuterats av många forskare. Bland arkeologerna
finns det huvudsakligen två tolkningar. Det finns de
som menar att expansionen av boplatser som skedde i
fjällområdet, samt etableringen av boplatser med härdar
i skogsområdet indikerar att jakten på vild ren blev det
dominerande resursutnyttjandet vid denna tid (Bergman
1990; Mulk 1995). Andra menar istället att den nya
lokaliseringen av boplatserna, till myr- och hedområden,
istället talar för att renskötsel började utvecklas
(Aronsson 1991; Hedman 2003a). Trots att det finns
olika tolkningar av dessa boplatsers resursmässiga kon-
text är de flesta forskare däremot överens om att de
representerar samisk etnicitet. Dateringar visar att dessa
boplatser har använts kontinuerligt långt in i historisk
tid. De uppvisar även stora likheter med de härdar som
under senare tid har använts inuti samiska kåtor. Bop-
latser med härdar förekommer även inom samma om-
råden som skogssamiska renskötare har använt för bo-
sättning och renbete (Hedman 2003a:220-221).
     Någon allmängiltig förklaring till varför dessa olika
förändringar skedde i stort sett samtidigt över ett för-
hållandevis stort område har egentligen aldrig fram-
förts. Det är möjligt att dessa förändringar inte heller
har haft en enda orsak, utan att flera samverkande
faktorer ligger bakom dessa. En faktor som ofta disku-
terats i dessa sammanhang är utvecklingen av päls-
handeln. Inom loppet av första årtusendet e. Kr växte
handeln med skinn till en stor verksamhet, med många
olika aktörer (Wallerström 1995:187-211). Under 1300-
talet började även den svenska staten få upp ögonen
för nordligt belägna områden.  Detta intresse tog sig
uttryck i statligt organiserad beskattning och handel,
samt en medveten kolonisations- och missions-
verksamhet, vilket med stor sannolikhet fick följder för
den befolkning som sedan tidigare fanns i dessa områ-
den (Wallerström 1995:281-286).
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1.1 Syfte och frågeställningar

Avhandlingens övergripande syfte är att med utgångs-
punkt ifrån boplatser med härdar studera bosättning
och resursutnyttjande inom skogssamiskt område i
norra Norrland. Dessa aspekter belyses huvudsakligen
med hjälp av miljöarkeologiska metoder, så som mark-
kemisk kartering och pollenanalys. Begreppet ”boplatser
med härdar” används som en benämning på lokaler
där härdar med kantkedja, av den typ som beskrivs i
kapitel 2.1.1, förekommer. Detta begrepp innefattar alla
typer av lokaler där denna typ av härd förekommer,
oavsett antal härdar, datering eller förekomst av andra
typer av fornlämningar eller andra typer av konstruk-
tioner.
     I fokus för dessa undersökningar står ett antal
boplatser med härdar belägna inom ett mindre om-
råde i Norrbottens län, vilket i stort sett överensstäm-
mer med dagens Östra Kikkejaurs sameby.  Dessa
boplatser undersöks i syfte att spåra och definiera
rumsliga strukturer, markanvändning och miljöpåver-
kan för att få en bild av hur boplatserna organiserats
och använts. Centrala frågor i detta avseende är vilken
påverkan denna bosättning har haft på miljön i anslut-
ning till boplatserna och vad detta kan säga om hur
boplatserna använts. Hur många människor kan ha
befunnit sig samtidigt vid boplatserna? Hur länge kan
de enskilda boplatserna ha varit i bruk under året och
hur lång kan den sammanlagda bosättningsperioden
ha varit vid boplatserna? Har de varit mer permanent
använda eller har de använts säsongsmässigt eller mer
tillfälligt? Kan de markkemiska karteringarna påvisa
rumsliga mönster som ger indikationer på hur den
rumsliga organisationen vid boplatserna har sett ut?
Förutom organisationen av själva boplatsområdena är
det även intressant att studera hur ytor i nära anslutning
till härdarna har använts. Uppvisar dessa ytor någon
tydlig rumslig organisation? Har någon typ av bostads-
konstruktion förekommit i anslutning till dessa härdar
och hur kan denna i sådana fall ha sett ut?
     En viktig del i dessa undersökningar är även att för-
söka ta reda på om det finns likheter respektive skillna-
der med avseende på markanvändning och boplats-
organisation mellan olika boplatser med härdar. Upp-
visar boplatser med olika antal härdar och boplatser
där härdarna organiserats på olika sätt också skillnader
i den påverkan som bosättningen haft på vegetation
och markens kemiska och fysikaliska egenskaper?
    Boplatsundersökningarna syftar även till att ge under-
lag för tolkning och kategorisering av de olika
boplatserna. I detta avseende är det, förutom att dis-
kutera bosättningsintensitet och antalet invånare, även
relevant att beakta frågor kring vilket sammanhang och

under vilken del av året dessa boplatser har använts.
Med utgångspunkt ifrån tolkningarna av de enskilda
boplatserna kommer även en vidare diskussion föras
kring bland annat bosättningsmönster och resursutnytt-
jande. Syftet med detta är att försöka klargöra ifall bo-
sättningen med härdar kan kopplas ihop med något
specifikt bosättningsmönster och resursutnyttjande. I
samband med detta kommer de undersökta boplatserna
att relateras till yngre boplatser, där omständigheter
kring boplatsernas användning är kända. Förutom dessa
boplatser är det även relevant att göra jämförelser även
med äldre uppteckningar och forskning kring förhållan-
dena i området under historisk tid, samt tidigare utar-
betade arkeologiska modeller.
     Det är även viktigt att försöka klarlägga huruvida
resultaten från de undersökta boplatserna är giltiga för
ett större område, eller om varje boplats är unik med
avseende på påverkan av vegetation och mark-
förhållanden. Finns det några genomgående likheter
mellan de undersökta boplatserna inom Östra
Kikkejaurs sameby? Har dessa likheter några motsvarig-
heter i resultat från tidigare genomförda undersökningar
av boplatser med härdar inom skogssamiskt område i
Norrbotten och Lappland? Finns det paralleller till
boplatser med härdar i andra områden, längre söder-
och österut?
     Undersökningens kronologiska avgränsning löper
från 600 till 1900 e. Kr, vilket i stort sett motsvarar
dessa härdars användningsperiod. Den grundläggande
tanken är att relatera yngre skogssamiska boplatser där
så väl boplatsens användning som boplatsorganisation
är känd, med äldre boplatser med härdar för att kunna
dra slutsatser om hur boplatserna har använts och
organiserats under äldre tid. Syftet med detta är även
att se hur långt tillbaka i tiden man kan spåra den
boplatsorganisation och det resursutnyttjande som åt-
minstone under den senaste delen av historisk tid har
varit karaktäristisk för skogssamisk kultur och
skogssamiskt resursutnyttjande.
     Under den tidsperiod som undersökningarna speglar
tycks ett flertal mer generella förändringar ha skett i
norra Norrland. En central del i dessa undersökningar
utgörs även av att se hur dessa förändringar har påverkat
bosättningen med härdar i skogsområdet. Kan under-
sökningarna ge någon förklaring till varför dessa bo-
platser efter 600 e. Kr i allt större utsträckning började
anläggas i områden som inte tidigare hade använts för
bosättning? Har de avbrott som skedde vid mitten av
1300-talet av bosättningen vid norra Bottenvikskusten
och i fjällområdet någon motsvarighet när det gäller
bosättningen med härdar i skogsområdet? Kan några
förändringar urskiljas vid dessa boplatser i samband
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med att deponeringen av metallföremål upphörde vid
offerplatser under 1300-talet?
     Undersökningens tidsmässiga kontinuitet in i sen
historisk tid gör det även möjligt att studera föränd-
ringar som skett i området efter 1400-talet. Inom den
tidigare forskningen har det i hög grad förutsatts att
en liknande samhällsorganisation som under senare tid
har förekommit i östsamiska områden i norra Finland
och nordvästra Ryssland också har funnits inom det
västsamiska området (Hultblad 1968:68-72; Mulk
1995:26-30 m fl). Denna samhällsorganisation anses
även ha gett upphov till ett bosättningsmönster av öst-
samisk typ, där ett större antal människor samlades vid
speciella boplatser under större delen av vinterhalvåret.
I samband med den församlingsbildning som genom-
fördes av kung Karl IX i början av 1600-talet menar
dock många forskare att dessa samlingsboplatser ersattes
av de kyrk- och marknadsplatser som etablerades vid
denna tid (Bergling 1964:160-162). Om dessa antagan-
den stämmer skulle samlingsboplatser av östsamisk typ
ha förekommit i det svenska skogsområdet i norra
Norrland under perioden fram till början av 1600-talet.
Viktiga frågor som försöks besvaras genom denna
undersökning berör därför de förändringar som den
kyrkliga omorganisationen under 1600-talet kan ha haft
på bosättningen med härdar. Finns det boplatser med
dateringar äldre än 1600 e. Kr som kan ha utgjort vinter-
boplatser där ett större antal människor vistats under
en längre period? Har någon förändring skett av bo-
sättningen med härdar i samband med kyrk- och
marknadsplatsernas etablering?

1.2 ”Att studera företeelser som inte syns”
- användningen av markkemisk kartering
och pollenanalys

Arkeologiska undersökningar har även tidigare genom-
förts av boplatser med härdar. Merparten av dessa har
emellertid utgjorts av utgrävningar av begränsade ytor,
vilka i de flesta fall har omfattat hela eller delar av själva
härden. Undersökningarna har också i hög grad syftat
till att ta fram kol och fyndmaterial för datering. De
arkeologiska fynd som vanligtvis påträffas vid denna
typ av boplats är få och utgörs främst av olika typer av
sten- och metallföremål. Rester efter ben och andra
fynd av organiskt material påträffas vanligtvis endast i
mindre utsträckning. De undersökningar som även
omfattat ytor utanför själva härden, talar emellertid för
att de flesta fynd förekommer koncentrerade i och i
nära anslutning till härden (Hedman 2003a:167).

     Det främsta problem som arkeologer står inför vid
tolkningar av boplatser med härdar är bristen på fynd-
material. Det är sällan som de fynd som påträffas vid
undersökningarna kan bidra med särskilt mycket in-
formation om säsongsmässighet, resursutnyttjande,
markanvändning och rumslig organisation. En förklaring
till detta kan vara att konstruktioner som funnits på
dessa boplatser har varit flyttbara eller byggda av trä-
material (Karlsson 2004:108). En stor del av den ut-
rustning som använts vid boplatserna kan även ha va-
rit tillverkade av trä, ben eller annat organiskt material
som snabbt brutits ned. Under historisk tid har den
samiska bosättningen i området i hög grad inbegripit
träkonstruktioner som inom mycket kort tid för-
multnar, utan att lämna några synliga spår. En stor del
av de redskap som samerna har använt i hushållet och
inom renskötseln har även varit tillverkade i olika typer
av organiskt material, vilket innebär att också dessa
relativt snabbt bryts ner. Utövandet av renskötsel under
historisk tid innebar även återkommande flyttningar
mellan ett flertal boplatser. I samband med detta togs
sannolikt även de flesta redskap och föremål med vid
flyttningarna mellan boplatserna, vilket innebär att
endast ett begränsat antal fynd kan förväntas finnas
kvar på boplatserna. En annan förklaring till bristen
på fynd vid dessa boplatser kan vara att städning före-
kommit. Om boplatsen regelbundet rensats på olika
typer av avfall och föremål bör det innebära att boplats-
området blir förhållandevis fyndtomt. Återanvändning
av föremål under senare perioder och påverkan från
vilda djur skulle också, åtminstone delvis kunna för-
klara bristen på fynd vid boplatserna.
     Nya angreppssätt kan förhoppningsvis ge en mer
fullständig bild av bosättningen med härdar. Med hjälp
av olika miljöarkeologiska metoder är det möjligt att få
information om aktiviteter som skett under tidigare
perioder och inte lämnat synbara spår efter sig, samt
lokalisera rester efter förmultnade konstruktioner.
Mänskliga aktiviteter som skett under tidigare perioder
kan bland annat studeras genom markkemiska analyser
(Engelmark & Linderholm 1996:315-322). Olika verk-
samheter som sker på markytan orsakar olika typer av
förändringar av markens kemiska och fysikaliska egen-
skaper. Vissa av dessa förändringar kan bevaras i marken
långt efter det att aktiviteterna har upphört och kon-
struktioner och andra synliga spår har förmultnat eller
avlägsnats från platsen av andra orsaker. Genom att
använda olika markkemiska analyser kan dessa föränd-
ringar spåras och tolkas. Tidigare bosättningar kan
lokaliseras genom skillnader i markens kemiska och
fysikaliska egenskaper mellan boplatsytor och omgi-
vande områden.
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     Olika typer av mänsklig aktivitet påverkar marken
på olika sätt. Detta innebär att olika markförändringar
kan ge information om specifika aktiviteter som en gång
utövats på en plats. Bland annat orsakar eldning oxida-
tion av järn i marken, vilket påverkar markens magnetiska
egenskaper (Linderholm 1998:24; Limbrey 1975:325).
Dessa förändringar kan spåras genom mätning av
magnetisk susceptibilitet (Thompson & Oldfield
1986:25-26). Allt levande, organiskt material innehåller
fosfor. Därför medför ackumulation och nedbrytning
av olika typer av organiskt material i marken också acku-
mulation av fosfor i form av fosfatjoner som binds till
partiklar i marken. Fosfor kan lagras i marken under
mycket lång tid, vilket innebär att det utgör ett utmärkt
redskap för att spåra tidigare mänskliga aktiviteter
(Brady & Weil 2002:602-605).
     Bosättning orsakar i regel ackumulation av fosfor
och organiskt material så väl som förhöjd magnetisk
susceptibilitet i varierande omfattning, beroende på
bosättningens intensitet och varaktighet. Specifika
aktivitetsytor inom boplatser kan urskiljas och avgränsas
genom rumsliga variationer i markens kemiska och
fysikaliska egenskaper. Olika typer av odling kan också
studeras genom analyser av markens organiska halt och
olika typer av markfosfat (Engelmark & Linderholm
1996:315-322).
     Mer systematisk provtagning och analys av mark-
prov brukar benämnas markkemisk kartering eller
markanvändningsanalys och genomförs vanligtvis med
en marksond, där prov tas med jämna mellanrum över
undersökningsytan. Detta betyder att markkemiska
karteringar inte nödvändigtvis är begränsade till mindre
ytor, utan kan omfatta även större ytor som sträcker
sig utanför själva fornlämnings- och boplatsområdet.
Provtagningsmetodiken innebär även att inga ytor be-
höver grävas upp utan lokalen kan lämnas i stort sett
opåverkad. Genom att anpassa provtagningens utbred-
ning och kvantitet kan resultaten ge information om
aktiviteter i olika skala. En glesare provtagning över en
större yta kan ge information om olika aktiviteter som
har skett inom ett större område, medan en tätare prov-
tagning istället kan påvisa aktiviteter som skett inom
specifika ytor som exempelvis aktivitetsytor inuti bo-
städer (Carter 1993:5-18; Engelmark & Olofsson
2001:612).
     De resultat som markkemisk kartering kan bidra
med bör emellertid betraktas som ett resultat av alla
tidigare aktiviteter som skett inom ett område. Mark-
kemisk kartering ger främst en rumslig bild och kan
vanligtvis inte särskilja olika aktiviteter och händelser
kronologiskt. Den påverkan som kan studeras genom
markkemisk kartering innefattar så väl mänsklig påver-
kan som påverkan av mer naturliga processer, som

bland annat erosion och jordmånsbildning. De effekter
som mänskliga aktiviteter har på markförhållandena
kan även studeras på flera plan. På en regional nivå kan
mänsklig påverkan utgöras av mer generella fenomen,
som exempelvis surt nedfall som inverkar på markens
pH. På en mer lokal nivå kan förändringar istället
kopplas till mer specifika aktiviteter som utövats inom
begränsade ytor. Eftersom naturliga processer i lika hög
grad som mänskliga aktiviteter kan orsaka förändringar
av markens kemiska och fysikaliska egenskaper är det
nödvändigt att även beakta naturmiljön i undersökning-
sområdet och dess eventuella effekter på mark-
förhållandena. Faktorer som kan ha stor inverkan ut-
görs bland annat av topografi, hydrologi, geologi och
vegetation i undersökningsområdet. Även erosion och
kolluviation kan ha stor betydelse för analysresultaten
(Rapp & Hill 1998:18). Det är också viktigt att försöka
utskilja modern, eller mer sentida markanvändning som
kan ha påverkat markförhållandena i undersökningsom-
rådet.
     Mänskliga verksamheter av olika slag påverkar även
områdets flora och fauna. Pollenanalyser kan bidra med
information om områdets vegetation under olika tider
(Moore et. al 1991:181-191). Denna analys ger informa-
tion om förekomst av pollen från pollenproducerande
växter. Detta innebär att pollenanalyser inte kan säga
något om andra växter som bland annat lavar, vilket är
relevant i fråga om huruvida renbete kan ha förekom-
mit. Hur pollenanalysen ska tolkas är även beroende
av faktorer som områdets topografi och öppenhet, så
väl som val av provtagningsplats, analys- och
preparationsförfarande. Tidigare undersökningar har
visat att det är nödvändigt att ta pollenprov i nära an-
slutning till den lokal som studeras för att få information
om den lokala markanvändningen. Prov bör i detta fall
inte tas längre än 50 m från lokalen i fråga, och främst
i mindre tjärnar eller myrar med liten införsel av pollen
via tillrinnande vattendrag och bäckar (Aronsson
1991:49; Hicks 1992:33-38). För att få en mer regional
bild av mänsklig vegetationspåverkan bör istället prov
tas i en större sjö eller myr, med större tillrinningsområde.
Subsamplingen av provet, så väl som sedimenttillväxten
påverkar analysens kronologiska upplösning. Sub-
sampling som sker tätt ger en mer detaljerad kronologisk
upplösning än glesare subsampling. Sediment som har
haft en snabbare tillväxt möjliggör dessutom en mer
noggrann kronologisk vegetationsstudie, medan sedi-
ment med långsam tillväxt ger en tidsmässigt mer över-
gripande bild av vegetationsförändringar där mindre
förändringar kan vara svåra att urskilja (Hicks 1997:142-
149).
     I en tidigare studie har arkeologen Kjell-Åke
Aronson visat att pollenanalyser kan användas för att
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få information om bland annat markanvändning och
boplatskontinuitet vid boplatser med härdar inom
skogssamiska områden i norra Sverige (Aronsson 1991).
Tidigare pollenundersökningar som genomförts i anslut-
ning till boplatser med härdar i norra Sverige och Finland
visar emellertid att de vegetationsförändringar som skett
i samband med denna bosättning i regel är lokala
(Aronsson 1991; Hicks 1995:200-204). Det är dessutom
även huvudsakligen växter som växer naturligt i dessa
områden som berörs. Trots detta visar de tidigare un-
dersökningarna att med en riktad provtagning och till-
räckligt tät subsampling är det ändå möjligt att urskilja
denna påverkan.

1.3 Undersökningar av boplatser med
härdar – material och tillvägagångssätt

Undersökningen av bosättning i det skogssamiska
området i norra Sverige fokuseras på det område i
Norrbottens län som idag i stort sett överensstämmer
med Östra Kikkejaurs samebyområde (fig 1.1). Valet
av undersökningsområde har inte gjorts i syfte att för-
söka spåra territoriet för Östra Kikkejaurs sameby långt
tillbaka i tiden. Istället har avgränsningen baserats på
tillgången på material som de miljöarkeologiska under-
sökningarna kan relateras till. Detta område har under
lång tid tillbaka varit ett centralt område för skogssamer
och det finns jämförelsevis omfattande historisk och

etnografisk dokumentation som ger infor-
mation om tidigare bosättning och resurs-
utnyttjande i området. Arkeologiskt sett så
finns det även en hel del kunskap om om-
rådets äldre historia genom inventeringar
och undersökningar av olika slag, vilka har
utförts i jämförelsevis stor omfattning i
området. Valet av undersökningsområde
har inte heller gjorts med ambitionen att
försöka urskilja ett komplett bosättnings-
mönster. Tanken är istället att diskutera re-
sultaten från undersökningarna mot bak-
grund av tidigare teorier och modeller rö-
rande bosättning och resursutnyttjande i
området under historisk och förhistorisk
tid.
     Undersökningarna utgår från ett antal
skogssamiska boplatser med mjölkningsgärden,
belägna inom Östra Kikkejaurs sameby-
område. Vid dessa boplatser finns hela eller
delar av konstruktioner bevarade, vilket
innebär att det är möjligt att få en uppfatt-
ning om boplatsernas rumsliga organisa-
tion och användning. I vilket sammanhang
och vid vilken tid dessa boplatser har an-
vänts finns även beskrivet i olika typer av
historiskt källmaterial, så väl som i munt-
lig tradition i området (Aro 1997:5-8,
insyningshandlingar för lappskatteland m fl).

Tabell 1.1. Markkemisk sammansättning av renspillning. Spillningen är insamlad under sensommar-höst (de två
översta proven), samt under försommaren (det nedersta provet).

* Endast 0,315g analyserades.

Anm. MS LOI(%) P° Ptot Pkvot
Renspillning: färsk, nedfrusen (från augusti) 10 86,2 301 542 1,8
Renspillning: ca 2 mån gammal, delvis nedbruten (från slutet av juni) 13 88 48 432 9
Renspillning: färsk (från början av juni) 0 91,4 281 1144* 4,1

Figur 1.1. Karta över norra Sverige med Östra Kikkejaurs sameby och
samtliga undersökningsområden angivna (Jäknajaure-Malmesjaureområdet,
Gråträsk, Arvidsjaur, Holmträsk och Täveldalen). På kartan finns
även landskapen Norrbotten, Västerbotten, Lappland och Jämtland
markerade.
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Tanken är att försöka se om det finns en påverkan av
mark och vegetation som är karaktäristisk för denna
typ av boplats. Tidigare studier av boplatser, både med
och utan gärden, där renar samlats ihop för mjölkning
visar att förändring av vegetationen så väl som närings-
anrikning i marken har skett på dessa platser (Aronsson
1991:60-67). Vid de aktuella boplatserna med mjölk-
ningsgärden finns det goda förutsättningar för att mer
omfattande anrikningar av fosfor och organiskt material
ska ha kunnat ske, eftersom renhjordar regelbundet har
samlats ihop inom avgränsade ytor på dessa platser.
Trots att hjordarna under äldre perioder var betydligt
mindre än dagens renhjordar och trots att dessa bo-
platser endast användes under någon vecka i sträck,
bör detta ändå ha haft påverkan på markens innehåll
av näringsämnen. Under sommarhalvåret består
renarnas föda huvudsakligen av gräs, starr, samt olika
typer av löv och örter (Gustavsson 1989:54-55). Senare,
under sensommaren utgör dessutom svampar, rötter,
rotstockar och stammar en betydande del av renarnas
föda. Detta sommarbete innehåller en stor andel mi-
neralämnen i förhållande till betet under andra delar
av året, vilket ytterligare ökar förutsättningarna till att
mer omfattande anrikning kan ha skett vid
sommarboplatserna. Kemiska analyser som genomförts
av renspillning insamlat under sommarhalvåret visar
tydligt att spillningen vid denna tid innehåller så väl
höga fosfathalter som hög andel organiskt material
(tabell 1.1). Dessa halter är i stor utsträckning jämför-
bara med de resultat som erhållits från undersökningar

av kospillning (Linderholm 1998:22-24). Detta inne-
bär att analyser av boplatser där renar samlats ihop
under sommarhalvåret bör vara möjliga att analysera
på liknande sätt som bosättningar som varit i bruk i
samband med annan typ av boskapsskötsel (Engelmark
& Linderholm 1996:315-322; Linderholm 1998:24).
     Med utgångspunkt ifrån de undersökta boplatserna
med mjölkningsgärden har miljöarkeologiska undersök-
ningar genomförts av boplatser utan mjölkningsgärden,
vilka uppvisar olika antal härdar och en varierande
rumslig organisation, och där så väl bruk som funk-
tion är okänt. Vid dessa boplatser har markkemiska
karteringar utförts i olika skala, i syfte att få information
om olika aspekter av bosättningen. För att få en mer
övergripande bild av boplatsens utbredning och orga-
nisation har en glesare provtagning skett över större
ytor i anslutning till boplatserna. I nära anslutning till
ett antal härdar har även tätare provtagning genom-
förts med syfte att få information om hur en eventuell
överbyggnad kan ha varit konstruerad, samt hur mark-
användningen kring härden har varit organiserad.
     Försök till tolkning och kategorisering av de under-
sökta boplatserna utgår från resultaten från undersökning-
arna av boplatser med mjölkningsgärden. Om likheter
i vegetations- och markförändringar finns mellan
boplatserna kan likheter även finnas i bland annat orga-
nisation och användning av boplatsområdena. Förutom
de undersökta mjölkningsvallarna baseras dessa tolk-
ningar även på historiska och etnografiska uppgifter
om hur bosättning och resursutnyttjande har sett ut i

Tabell 1.2. Karterade boplatser samt insamlade kontrollprov. I tabellen finns uppgifter kring karteringarnas ytmässiga utbredning,
provtäthet, det totala antalet prov, samt antalet prov som tagits i flera markhorisonter.

* Boplatser där arkeologisk utgrävning skett (forskningsundersökningar samt exploateringsundersökningar).

L ok a l R A Ä T y p

A n t p rov 
(a n t p rofil-

p r ov)

A p p rox im e r a t 
a vs tå n d  
m e lla n  

p rov 
( m )

K a r te r a d  
y ta  

(h a )
N ila sv a l le n B op la ts  m e d  m jö lk n ingsgä rd e / -v a l l 8 0  (8 ) 5 -2 0 0 ,6
N ila sv a l le n  - ö s tra  hä rd om rå de t B op la ts  m e d  m jö lk n ingsgä rd e/ -v a l l 2 5  (2 ) 1 0 0 ,1 2
N y k å ta n B op la ts  m e d  m jö lk n ingsgä rd e / -v a l l 9 0  (1 0 ) 5 -2 0 0 ,8
Å ss ie ja u rge d d B op la ts  m e d  m jö lk n ingsgä rd e/ -v a l l 1 4  (1 ) 2 0 0 ,5 4
Jä k na ja u re * 5 6 7 R a d orga n is e ra d  bop la t s 1 7 6  (2 ) 5 -1 0 1 ,2
Jä k na ja u re 6 3 3 R a d orga n is e ra d  bop la t s 1 2 8  (3 ) 5 -1 0 0 ,6 5
N ila sv a l le n K ont ro l lp rov 4 8  (1 1 )
Jä k na ja u re K ont ro l lp rov 4 2

G :a  k y rk - oc h  m a rk na d sp la tse n* 4 7 1
B op la ts  m e d  e t t  s tö rre  a n ta l  h ä rd a r
i  k lu s te r 2 4 0 1 5 1 2

A rv t rä sk e t B op la ts  m e d  m jö lk n ingsgä rd e / -v a l l 3 6 5 0 ,1 5
G rå t rä sk e t* 3 0 0 B op la ts  m e d  2 -5  hä rd a r 9 8 1 0 0 ,4 1
H o lm trä sk e t 4 7 B op la ts  m e d  2 -5  hä rd a r 4 2 1 0 0 ,5
H o lm trä sk e t* 1 7 3 B op la ts  m e d  2 -5  hä rd a r 4 2  (2 ) 5 -2 0 0 ,7 2
H o lm trä sk e t 1 7 4 B op la ts  m e d  1  hä rd 4 9 5 -2 0 0 ,5 1
H o lm trä sk e t K ont ro l lp rov 3 0  (2 8 )
S to ru lv å n* 2 0 4 B op la ts  m e d  2 -5  hä rd a r 2 2 2 0 0 ,8 3
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detta område under historisk tid. Även de arkeologiska
utgrävningar som genomförts vid ett mindre antal av
de undersökta boplatserna beaktas, lika väl som tidigare
arkeologisk forskning kring äldre bosättning i norra
Norrland (Aronsson 1991; Hedman 2003a; Mulk 1995
m fl). I samband med detta kommer även jämförelser
att göras med tidigare genomförda markkemiska ana-
lyser av den gamla kyrk- och marknadsplatsen i Arvid-
sjaur (Liedgren 1993).
     En viktig del av undersökningen består i att studera
förändringar i användningen av dessa boplatser. För
att kunna få en uppfattning om detta har därför bo-
platser med härdar från olika tidsperioder undersökts.
Vid ett mindre antal boplatser har även pollenanalyser

genomförts av prov tagna från myrar och tjärnar i
direkt anslutning till lokalerna. Denna typ av analys
ger en kronologisk bild av de vegetationsförändringar
som tidigare skett i anslutning till boplatserna.
     För att kunna avgöra huruvida resultaten från de
undersökta boplatserna kan anses vara representativt
för denna typ av bosättning görs även jämförelser med
ett större antal tidigare undersökta boplatser med härdar,
vilka huvudsakligen är belägna i Norrbotten och Lapp-
land (Aronsson 1991; Hedman 2003a). I syfte att sätta
in de undersökta boplatserna inom Östra Kikkejaurs
sameby i ett vidare geografiskt sammanhang har slutligen
även undersökningar genomförts av boplatser med
härdar i områden längre söderut, i Västerbottens
inlandsområde och i Jämtland.

Tabell 1.3. Karterade ytor vid härdar. I tabellen finns uppgifter kring karteringarnas ytmässiga utbredning, provtäthet,
provtagningsmetodik, det totala antalet prov, samt antalet prov som tagits i flera markhorisonter.

D e l -/
r e fe r e n som r å d e L oka l A n l T y p P r ov ta g n .

A n t  p r ov  
(a n t  p r of i l

-p r ov )

A p p r oxi m e r a t  
a v stå n d  

m e l l a n  p r ov  
(m )

K a r te r a d  
y ta  

(m 2) A n m

Jäk na jau re-
M alm esjau re

N ilasv a l len  
-"härd  i  gä rde"

Bopla t s m ed  
m jö lk n ingsgärde/
-v a l l Y t a 3 4 1 2 5  

Jäk na jau re-
M alm esjau re

N ilasv a l len  
-"öst ra  
härdom rådet " H ärd  1

Bopla t s m ed  2 -5  
härd ar L in je 1 4 0 ,5  

Jäk na jau re-
M alm esjau re

N ilasv a l len  
-"öst ra  
härdom rådet " H ärd  2

Bopla t s m ed  2 -5  
härd ar Y t a 4 3  ( 3 ) 1 3 3  

Jäk na jau re-
M alm esjau re Å ssie jau rged d

Bopla t s m ed  
m jö lk n ingsgärde/
-v a l l Y t a 3 6 1 3 4

R este r eft er 
t im rad  k å t a

Jäk na jau re-
M alm esjau re Jäk na jau re 5 6 7 :3

R adorgan iserad  
bopla t s Y t a 6 1  ( 2 ) 0 ,5 -1 4 5  

Jäk na jau re-
M alm esjau re Jäk na jau re 6 3 3 :4

R adorgan iserad  
bopla t s

L in je  
(+  fö r-
t ä tn ing) 4 1 0 ,5  

H olm t räsk H olm t rä sk et 4 7 :1
Bopla t s m ed  2 -5  
härd ar Y t a 4 8  ( 1 ) 1 2 8

Ö v erlappand e 
ytor

H olm t räsk H olm t rä sk et 4 7 :2
Bopla t s m ed  2 -5  
härd ar Y t a 4 8 1 2 8

Ö v erlappand e 
ytor

H olm t räsk H olm t rä sk et 1 7 3 :1
Bopla t s m ed  2 -5  
härd ar Y t a 3 3 1 2 5

Ö v erlappand e 
ytor

H olm t räsk H olm t rä sk et 1 7 3 :2
Bopla t s m ed  2 -5  
härd ar Y t a 2 9 1 2 4

Ö v erlappand e 
ytor

H olm t räsk H olm t rä sk et 1 7 4
Bopla t s m ed  
1  härd Y ta 8 6 0 ,5 -1 4 8  

G råt räsk G rå t rä sk et 3 0 0 :3
Bopla t s m ed  2 -5  
härd ar Y t a 4 0 1 3 6

Ö v erlappand e 
ytor

Täv elda len S toru lv ån 2 0 4 :1
Bopla t s m ed  2 -5  
härd ar L in je 2 2 1 K åt a tom t

Täv elda len S toru lv ån 2 0 4 :2
Bopla t s m ed  2 -5  
härd ar L in je 1 5 1 K åt a tom t
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     Syftet med dessa undersökningar är främst att få en
uppfattning om den påverkan av miljön som skett i
anslutning till de undersökta boplatserna inom Östra
Kikkejaurs sameby, har motsvarigheter även i andra
områden.

1.3.1 Markkemisk kartering
Vid fältundersökningarna har markkemisk kartering
företagits vid totalt 12 boplatser (se fig 1.1, tab. 1.2,
samt kap 6-7). Vid den gamla kyrk- och marknads-
platsen i Arvidsjaur har ingen fältprovtagning genom-
förts, utan de prov som analyserats har tagits i sam-
band med tidigare arkeologiska undersökningar som
genomförts vid lokalen under 1990-talet (Liedgren
1993). De undersökta boplatserna där mjölk-
ningsgärden förekommer har undersökts i syfte att
kunna koppla de miljöarkeologiska resultaten till be-
fintliga konstruktioner och historiska uppteckningar (se
diskussion ovan). Övriga boplatser har valts ut med
tanke på att få en så god överblick över boplatser med
härdar som möjligt. Därför har boplatser med olika
datering, med olika antal härdar och med olika boplats-
organisation undersökts.
     Förutom kartering av hela boplatserna har även mer
detaljerade karteringar utförts av mindre ytor i anslut-
ning till härdarna. Denna typ av kartering har skett vid
sammanlagt 13 härdar fördelade mellan 9 boplatser (tab.
1.3). En av dessa härdar har med säkerhet varit lokali-
serad inuti en timrad kåta av skogssamisk typ, av vilken
det nedersta timmervarvet inte ännu har förmultnat
helt och hållet (bosättningen vid Åssiejaurgedd). Vid
den boplats som undersöktes i Jämtland (RAÄ 204,
Storluvån) utgörs resterna efter bostäderna av så kallade
”kåtatomter”, där härdarna omges av en mindre vall av
jord. Vid övriga undersökta härdar finns inga spår över
huvud taget efter någon form av bostad som en gång
kan ha funnits på platsen.

Analysförfarande
Analys av jordproven från karteringarna har skett i
laboratorium med avseende på flera olika parametrar
(se bilaga 1 för definitioner). Alla undersökta boplatser
har analyserats med avseende på organisk halt (LOI, %),
magnetisk susceptibilitet (MS) och fosfathalt (P0).
Markens organiska halt har bestämts efter förbrän-
ning i 550°C och den magnetiska susceptibiliteten (SI-
enhet) har uppmätts med hjälp av en Bartington MS2
med en MS2B mätcell. Fosfathalten (fosfatgrader) har
bestämts enligt Arrhenius och Miljöarkeologiska
laboratoriets citronsyrametod  (Linderholm, in press)
och anges som mg P2O5/100 g torr jord extraherad
med citronsyra (2%). Dessa parametrar kan bidra med
information om vanliga boplatsaktiviteter, som bland
annat eldning och avfallshantering.

Applikation
För att få en uppfattning om skillnader i de mark-
kemiska förhållandena mellan de undersökta boplatserna
och omgivande ytor har, förutom prov från boplatserna,
även så kallade kontrollprov tagits inom ett vidare
område kring boplatserna. Dessa har tagits med större
intervaller i linjer vilka löper ut från boplatserna. Detta
har genomförts inom två områden: i Jäknajaure-
Malmesjaureområdet, där de undersökta boplatserna
med mjölkningsgärden samt boplatserna RAÄ 567 och
RAÄ 633 är belägna, samt i anslutning till boplatserna
RAÄ 47, RAÄ 173 och RAÄ 174 inom Holmträsk-
området.
     Medelvärdena för provens magnetiska susceptibilitet
(MS) och fosfathalt (P0) uppvisar betydande variationer
(tab. 1.4). Kontrollproven uppvisar så väl högre som
lägre medelvärden än boplatsernas medelvärden.
Maxvärdena för fosfathalten är genomgående högre
för proven från boplatserna än för kontrollproven.

Tabell 1.4. Medel- och maxvärden från samtliga kontrollprov och analyserade prov från boplatser.
Del -/r efer ensomr åde L okal RAÄ Typ M Sm edel M Sm ax P 0

m edel P 0
m ax

Jäknajaure-Malmesjaure Nilasvallen
Boplats med 
mjölkningsgärde/-vall 259 529 78 195

Jäknajaure-Malmesjaure
Nilasvallen 
- östra härdområdet

Boplats med 
mjölkningsgärde/-vall 249 483 103 169

Jäknajaure-Malmesjaure Nilasvallen K ontrollprov 227 586 79 124

Jäknajaure-Malmesjaure Jäknajaure 567 R adorganiserad boplats 464 1106 93 173
Jäknajaure-Malmesjaure Jäknajaure 633 R adorganiserad boplats 396 2020 56 124

Jäknajaure-Malmesjaure Jäknajaure K ontrollprov 596 1399 60 115

Holmträsk Holmträsket 47 Boplats med 2-5  härdar 37 73 59 138
Holmträsk Holmträsket 173 Boplats med 2-5  härdar 18 60 152 185
Holmträsk Holmträsket 174 Boplats med 1 härd 36 96 94 520
Holmträsk Holmträsket K ontrollprov 32 58 86 154
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Endast en boplats (RAÄ 47, vid Holmträsket) uppvisar
lägre maxvärden än kontrollproven. Trots att
maxvärdena vanligtvis är högre vid boplatserna, skiljer
sig inte boplatser och kontrollprov nämnvärt åt med
avseende på medelvärden för fosfathalten. Detta kan
tolkas som att boplatserna inte påverkats av mänskliga
aktiviteter i särskilt hög grad, eller att kontrollproven
till viss del uppvisar mänsklig påverkan. Troligtvis är
resultaten en kombination av dessa tolkningar. I anslut-
ning till de undersökta boplatserna i de västra delarna
av Östra Kikkejaurs sameby (Jäknajaure-Malmesjaure-
området) förekommer en stor mängd registrerade forn-
lämningar, så väl härdar som andra typer av kultur-
lämningar. Denna fornlämningstäthet innebär med stor
sannolikhet att stora delar av detta område har påverkats
av mänskliga aktiviteter i högre eller lägre grad och att
det är näst intill omöjligt att hitta platser som inte
påverkats av tidigare aktiviteter. De undersökta
boplatserna har troligtvis inte heller varit permanenta

eller använda under någon längre sammanhängande
tid, eftersom detta borde ha medfört genomgående
högre medelvärden för fosfathalten vid boplatserna än
för kontrollproven. Maxvärdena för fosfathalten vid
boplatserna är emellertid jämförelsevis höga för de
flesta boplatser, vilket påvisar att mänskliga aktiviteter
faktiskt skett i så hög grad att anrikning av fosfor skett.
     Med avseende på magnetisk susceptibilitet förekom-
mer även stora variationer i maxvärdena, där kontroll-
proven uppvisar så väl högre som lägre maxvärden än
boplatserna. Detta talar för att MS-data vid dessa
karteringar faktiskt kan säga mer om berggrunden och
dess påverkan av marken än om mänskliga aktiviteter.
Inom alla undersökningsområden, utom området vid
Holmträsket, är markens magnetiska susceptibilitet
genomgående mycket hög, vilket innebär att marken
innehåller hög halt av trevärt järn (Fe3+) som ett resultat
av en vittrad, järnrik berggrund.

Figur 1.3. Magnetisk susceptibilitet (MS) och fosfathalt (P0) i stratigrafiska prov från Jäknajaure-Malmesjaureområdet,
tagna inom boplatsområden (lokaler) och intill härdar (anläggningar) samt i kontrollprov, tagna i ytor utanför boplatsområdena.

Figur 1.2. Magnetisk susceptibilitet (MS) och fosfathalt (P0) i stratigrafiska prov från Holmträskområdet, tagna inom
boplatsområden (lokaler) och intill härdar (anläggningar) samt i kontrollprov, tagna i ytor utanför boplatsområdena.
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Dessa höga grundnivåer medför problem att urskilja
eventuell mänsklig påverkan från naturliga vittrings-
processer. Om kontrollproven jämförs med stratigrafi-
ska prov tagna från så väl boplatser (lokaler) som ytor
kring härdar (anläggningar) förekommer emellertid tydliga
skillnader mellan kontrollprov och prov från boplatser
och härdar (fig 1.2 och 1.3). I de flesta fall är fosfat-
halten i B-horisonten högre i prov från lokaler och
anläggningar, än i kontrollproven. Antalet prov inom

varje kategori och undersökningsområdet är emellertid
varierande, vilket kan orsaka en förvrängning av bilden.
Inom Holmträskområdet har enbart en profilsekvens,
eller sammanlagt tre prov analyserats från anläggningar.
Motsvarande uppgifter för lokaler är två profiler och
totalt sex prov, medan kontrollproven utgörs av hela
82 prov motsvarande 28 profilsekvenser. Detta har
sannolikt fått konsekvenser för fördelningen av MS-
data i området. Här uppvisar kontrollproven betydligt
högre magnetisk susceptibilitet än de prov som har
tagits från lokaler, medan de tre prov som tagits från
en anläggning i hög grad överensstämmer med kontroll-
proven. Dessa skillnader kan ha orsakats av att få prov
har analyserats från lokaler och anläggningar i området.
En konsekvens av detta är också att de prov som har
tagits från anläggningar och lokaler endast härrör från
en lokal (RAÄ 173) och en anläggning (RAÄ 47:1).
Skillnaderna i magnetisk susceptibilitet mellan kontroll-
proven, anläggningsproven och proven från lokalen
RAÄ 173 kan också bottna i lokala bergrunds-
förhållanden vid denna boplats som inte förekommer
i övriga delar av undersökningsområdet.

Figur 1.5. Boxdiagram som visar fördelningen av data (MS-data och fosfathalt) vid RAÄ 567 och RAÄ 633, samt för
kontrollprov tagna vid Jäknajaure, Lappland, vid provtagning med 5, 10 respektive 20 meters intervall.

Tabell 1.5. Medelvärden och maxvärden för prov från
RAÄ 567 och RAÄ 633, Jäknajaure, Lappland,
samt från RAÄ 300, Gråträsk, Norrbotten.

RAÄ
Avstånd 

(m) MSm edel MSm ax P0
m edel P0

m ax

567 5 464 1106 93 173
567 10 491 1106 90 140
567 20 503 1035 88 133
633 5 396 2020 56 124
633 10 422 984 54 118
633 20 390 971 55 95
300 10 365 1365 91 39
300 20 331 707 90 35

Figur 1.4. Boxdiagram som visar fördelningen av data (MS-data och fosfathalt) vid boplatsen RAÄ 300,
Gråträsk, Norrbotten, vid provtagning med 10, respektive 20 meters intervall.
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     Analyserna som genomförts av de prov som härrör
från Jäknajaure-Malmesjaureområdet visar däremot att
större överensstämmelse finns i detta fall, mellan
kontrollprov och prov som har tagits från lokaler med
avseende på magnetisk susceptibilitet. De avvikelser
som förekommer inom anläggningsproven kan däremot
ha orsakats av eldningsaktiviteter som skett vid de två
härdar som de analyserade proven härrör från (härd 1
vid östra härdområdet och RAÄ 567:3), med de kan
även ha orsakats av att färre prov analyserats från denna
kategori (13 prov, motsvarande 5 profilsekvenser).
Inom detta undersökningsområde har även ett större
antal prov från lokaler undersökts. Dessa uppgår till
totalt 70 prov, eller 26 profiler, medan kontrollproven
utgör 27 prov eller motsvarande 11 profiler. De prov
som har tagits vid lokaler representerar även samtliga
undersökta boplatser i området.
     Analysen av de stratigrafiska proven påvisar även
att en förhållandevis normal podsolering har skett i
undersökningsområdena, där den högsta anrikningen
har skett i B-horisonterna, samtidigt som en urlakning
skett inom A2-horisonterna.
    Provtagningen vid de markkemiska karteringarna har
vid samtliga boplatser skett huvudsakligen i markens
B-horisont, och rumsligt sett med jämna intervall i ett
rutnät som sträcker sig över ett större område i anslut-
ning till härdarna. På grund av att skillnader förekom-
mer i de lokala markförhållandena mellan de under-
sökta boplatserna, finns emellertid skillnader i
provtagningsintervall mellan dessa. Provtagning har

skett med 5, 10 och 20 meters intervall. Dessa skillna-
der kan mycket väl få konsekvenser för resultaten, så
väl som för tolkningen, vilket innebär att det är nöd-
vändigt att utvärdera de olika karteringarna för att klar-
lägga eventuella skillnader dem emellan. För att kunna
studera de skillnader som kan förväntas uppkomma har
jämförelser gjorts mellan resultaten från en tätare, res-
pektive en glesare provtagning vid samma lokaler. Sam-
manlagt har tre boplatser studerats. Den ena boplat-
sen utgörs av RAÄ 300, Gråträsk, där jämförelser har
genomförts mellan provtagning med 10 meters inter-
vall, respektive med 20 meters intervall. De övriga två
boplatserna är belägna vid Jäknajaure och utgörs av RAÄ
567 och RAÄ 633. Resultaten från dessa boplatser har
relaterats till provtagning med 5, 10 samt 20 meters
intervall (tab. 1.5, samt fig. 1.4-1.5).
     Jämförelserna visar att medelvärdena inte tycks di-
vergera nämnvärt mellan karteringar som genomförts
med olika avstånd mellan provtagningspunkterna. På
samtliga boplatser är medelvärdena jämförbara mellan
karteringar där prov tagits med intervall av 5, 10 och
till och med 20 meter. Större skillnader kan däremot
urskiljas vid jämförelser mellan maxvärdena. I detta
avseende finns även skillnader mellan de tre
boplatserna, från vilka RAÄ 633 skiljer sig markant.
Uppenbart är emellertid att de högsta respektive lägsta
värdena i hög grad försvinner vid en glesare kartering,
vilket får till följd att spridningen av data inte blir lika
stor som vid en tätare provtagning. Orsaken till detta
är sannolikt att vid en glesare genomförd kartering får

Figur 1.6. Skillnaderna i MS-data vid provtagning i 10- samt 20-meters intervall vid RAÄ 300, Gråträsk,
Norrbotten. Förutom de tre härdarna upp på åsen, finns även provpunkterna markerade (den rumsliga fördelningen
av markdata har i samtliga fall beräknats med hjälp av kriging i Surfer 7). För teckenförklaring, se fig 8.12,
kap8.
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ett mindre antal prov representera markförhållandena
inom ett undersökningsområde. Trots detta så visar
boxdiagrammen att den övergripande bilden inte skiljer
sig särskilt mycket åt med avseende på den statistiska
fördelningen av data. Utifrån detta kan slutsatsen dras
att det bör vara möjligt att göra statistiska jämförelser
mellan karteringar som genomförts med olika avstånd
mellan provtagningspunkterna. Medelvärdena från de
olika karteringarna bör vara tämligen likvärdiga, medan

maxvärden och spridningen av data kan skilja sig åt i
varierande grad.
     Den rumsliga bild som skapas genom en mark-
kemisk kartering påverkas även av provtätheten.
Spridningskartor med resultaten från de olika
karteringarna från boplatsområdena visar tydligt att den
övergripande bilden i stort sett är den samma oavsett
om prov tas var 5:e, 10:e eller 20:e meter (se fig 1.6-1.8,
samt fig 1-6 i bilaga 2). Större områden framträder

Figur 1.7. Skillnader i LOI-data (i %), vid provtagning i 10- samt 20-meters intervall vid RAÄ 300,
Gråträsk, Norrbotten.

Figur 1.8. Skillnader i P0-data  vid provtagning i 10- samt 20-meters intervall vid RAÄ 300, Gråträsk, Norrbotten.
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oavsett provtagningsintervall, så som våtmarksområden
och boplatsområdenas centrala delar. Det som däre-
mot, helt logiskt, förloras vid en glesare provtagning är
en mer detaljerad rumslig bild med begränsade
anomalier. Detta innebär att begränsade aktivitetsytor
inom undersökningsområdena blir svårare att lokali-
sera vid en glesare provtagning. I mer övergripande
diskussioner är det därför helt möjligt att jämföra en

kartering där proven tagits glest, med en tätare karte-
ring. Däremot är det omöjligt att utifrån en kartering
där prov tagits var 20:e meter diskutera begränsade
aktivitetsytor inom boplatserna.
     Förutom provtäthet, kan även andra provtagnings-
faktorer ha inverkan på det slutliga resultatet. Den
största delen av de analyserade proven har tagits med
jämna mellanrum i ett rutnät över lokalerna, men det

Figur 1.9. Provtagningsplatser för pollenprov vid Nilasvallen, t.v, och Nykåtavallen, t.h (för översiktsbild, se fig
6.1, kap 6, för teckenförklaring, se figurer i kap 8.2).

Tabell 1.6. Profilprov som genomgått pollenanalys.

Lokal
Pro fildjup

(cm )

A ntal  
räknade 
nivåer

1 4C -dater ingar  
(antal  nivåer)

N ilasvallen 45 17 2
N ykåtavallen 45 7 -
G råträsk 
(p ro v i t järn ) 50 29 2

G råträsk 
(RA Ä  300) 50 24 -

Figur 1.10. Provtagningsplats för pollenprov vid
RAÄ 300, Gråträsk (för översiktsbild, samt för
provet i tjärnen, se fig 6.5, kap 6).
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har även förekommit att provtagning skett på annat
sätt. Vid ett mindre antal härdar har prov tagits i linjer,
vilka löper i nord-sydlig och öst-västlig riktning över
härden och angränsande ytor (bl a härd 1 vid det östra
härdområdet, samt RAÄ 204:1 och 2). I några fall har
även en kartering i rutnät kompletterats med prov tagna
i linjer (bl a RAÄ 567 och 633). Provtagning i linjer gör
det möjligt att få en snabb översikt av ytor i anslutning
till en härd, eller av markförhållanden i ytor längre ut
från boplatsområdet. På grund av att prov tagna i linjer
har en ytterst begränsad ytmässig spridning är resultaten
från denna provtagning däremot mindre lämpad för
att åskådliggöras genom spridningskartor. Den begrän-
sade ytmässiga spridningen, så väl som det mindre
antalet prov som erhålls från en sådan kartering inne-
bär även att skillnader kan finnas i resultaten mellan en
yta som har karteras i ett rutnät och en yta som karterats
i ett fåtal linjer.

1.3.2 Pollenanalys
I samband med dessa undersökningar har pollenanalys
utförts av totalt 4 sedimentprov, samtliga tagna med
en rysk torvborr (tab. 1.6). Av dessa har två tagits i
anslutning till boplatser med mjölkningsgärden, medan
två har tagits i områden där inte någon känd
mjölkningsvall förekommit i närheten. Dessa boplatser
har emellertid inte i första hand valts ut med tanke på
att hitta de mest lämpliga platserna för pollenanalys,
utan den främsta prioriteringen har varit lämplighet för
markkemisk kartering.
     De boplatser med mjölkningsgärden där torvprov
tagits, utgörs av Nilasvallen och Nykåtavallen, vilka är
belägna i den nordöstra delen av Östra Kikkejaurs
sameby (Karlsson 2003a och 2003c). Vid Nilasvallen
har prov tagits i ett våtmarksområde, beläget ungefär
50 m norr om boplatsen och i anslutning till Nykåtan
har prov tagits ut ca 40 m öster om kåta och gärde, i en
större myr (fig 1.9). Vid analyserna av båda profilproven
har pollen räknats tätare i profilens övre delar medan
pollen räknats i mer enstaka nivåer längre ner. Syftet
med detta har varit att skapa en så detaljerad bild av
perioden efter Kr. f  som möjligt, medan nivåer med
äldre datering har ansetts mindre viktiga för denna
undersökning. Två 14C-dateringar har genomförts av
torvprovet från Nilasvallen. Det daterade materialet har
utgjorts av prov med en tjocklek av 1 cm, vilka tagits
ut direkt ur den höghumifierade torven (s. k bulkprov).
     De övriga analyserade pollenproven härrör från
området söder om Gråträsket. Det ena provet har tagits
ut från bottensedimenten i en mindre tjärn (se fig 6.5,
kap 6). Denna tjärn är lokaliserad till ett område där ett
stort antal härdar, kokgropar och andra fornlämningar

finns registrerade. Inte någon av dessa förekommer
dock i direkt anslutning till tjärnen. Syftet med detta
prov har varit att få en mer övergripande, regional, bild
av de tidigare aktiviteterna i området. Ett par hundra
meter öster om denna tjärn har prov för pollenanalys
även tagits från en myr, lokaliserad intill den under-
sökta boplatsen RAÄ 300 (fig 1.10). Pollenanalyserna
av dessa prov har genomförts med samma strategi som
de från de två boplatserna med mjölkningsgärden, där
de delar av proven som motsvarar perioden efter Kr. f
har räknats i tätare nivåer. Två 14C-dateringar har även
genomförts av sedimentprovet från tjärnen. I detta fall
analyserades makrofossilt material (barr och bark) från
sedimenten.

1.4 Etnografiska analogier

Etnografiska analogier förekommer frekvent inom ar-
keologisk forskning. Den främsta anledningen till detta
är att det etnografiska materialet kan ge information,
bland annat om sociala strukturer, världsuppfattning
och normer på ett sätt som inte de arkeologiska fynden
och fornlämningarna kan göra. Grundläggande för
användningen av etnografiska analogier är tanken om
att samhällen och kulturer förändras över tid genom
successiva stadier och att vissa samhällen står närmare
ursprungsstadiet än andra. Detta möjliggör jämförelser
mellan sentida jakt- och fångstsamhällen och förhistoriska
samhällen. Dessa jämförelser grundas på så kallade
analogislut, där man utgår från att företeelser eller
förlopp som är lika i vissa avseenden också är lika i
andra avseenden (Berg 2001:15-17). Problemet med
detta tankesätt är att vi idag inte till fullo kan veta vad
det arkeologiska materialet representerar. Liknande
sociala processer inom olika samhällen skulle kunna
lämna helt olika spår i det arkeologiska materialet, sam-
tidigt som olika sociala fenomen av helt skild art skulle
kunna ge liknande arkeologiska spår. Analogislutstanken
gör det även möjligt att jämföra kulturer och samhällen
från helt skilda områden, så kallade korskulturella ana-
lyser.  Denna typ av analys används främst för att göra
generaliseringar av olika företeelser. Den har också fått
stor kritik eftersom förhistoriska samhällen relativt
oproblematiskt kan jämföras med sentida samhällen
som tillhör helt andra kulturella, ekologiska och histo-
riska kontexter (Tilley 1996:1). Genom att använda så
kallade relationella analogier kan en del av dessa problem
undvikas. Detta innebär att det etnografiska material
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som används kan kopplas, antingen kulturellt eller
naturmiljömässigt, till de äldre samhällena (Berg
2001:18; Hodder 1982b:16-23). Som analogier bör
därför användas etnografiska studier som genomförts
inom samma geografiska område eller inom samma
kulturella kontext som de äldre samhällen som studeras.
     Användningen av yngre etnografiskt material vid
tolkningar av arkeologiska samhällen ger även en bild
av att vissa folkgrupper är kvarlevor från forntiden.
Dessa grupper skulle enligt detta tankesätt uppvisa ett
levnadssätt som motsvarar det förhistoriska genom att
det stått stilla i utvecklingen och inte påverkats av
kontakter med mer ”utvecklade” samhällen. Att för-
söka hitta en befolkningsgrupp idag som inte på något
sätt haft någon kontakt med den övriga världen är nog
inte möjligt. Därför har etnografer långt tillbaka i tiden
försökt hitta den ”ursprungliga kärnan” i de samhällen
som studeras genom att filtrera bort de moderna in-
slagen. Detta har fått till följd att de samhällen som
etnograferna beskriver ofta är rekonstruktioner av äldre
samhällsformer och inte de samhällen som faktisk
existerade vid tidpunkten för fältstudierna (Tilley
1996:1).
     En del av denna kritik har påverkat användningen
av analogier inom arkeologin, men fortfarande används
etnografiskt material utan kritiskt värderande (Berg
2001:27). Som ovan nämnts,  utgör etnografiska källor
inte några absoluta sanningar utan är i hög grad rekon-
struktioner skapade utifrån specifika syften. Det är
därför nödvändigt att skapa kunskap om den källa som
används och dess kontext.
     Arkeologiska studier som berört så väl förhistoriska
som historiska förhållanden i norra Fennoskandien har
i hög utsträckning fokuserats på relationella analogier
med så väl samiska som andra cirkumpolära samhällen.
Orsaken till detta står att finna i hypoteser om att den
samiska befolkningen som levt i dessa områden under
senare tid uppvisar så väl etnisk som kulturell kontinuitet
med äldre jakt- och fångstsamhällen. En allmän upp-
fattning inom forskningen är att hela det cirkumpolära
området över hela norra halvklotet utgör ett gemen-
samt kulturområde eftersom naturmiljön i detta område
är likartad (Berg 2001:72-73).
     Undersökningar som berört historiska och förhis-
toriska förhållanden inom det samiska bosättningsområdet
har ofta dragit paralleller till etnografiska beskrivningar
av östsamiska samhällen (Berg 2001:69, 102; Bergman
1990:281-282, Mulk 1995:26-30). Denna forskning har
helt dominerats av Väinö Tanners beskrivning av skolt-
samerna från 1929. Tanners arbete har kommit att ut-
göra en grundbult inte bara inom arkeologisk forsk-
ning, utan även inom historisk och till och med senare

utförd etnografisk forskning. Anledningen till detta är
att skoltsamerna i Petsamoområdet anses ha utgjort en
rest efter en äldre form av jakt- och fångstsamhälle,
vilket varit i stort sett opåverkat av det övriga samhället.
Tanners beskrivning och definition av skoltsamernas
byorganisation anses generellt utgöra en ursprunglig
samhällsform med rötter ända bak i förhistorisk tid.
Vid forskning av äldre bosättning, resursutnyttjande
och samhällsorganisation i norra Fennoskandien är det
därför omöjligt att bortse från Tanners beskrivning av
skoltsamerna. Det finns däremot goda skäl att diskutera
hans beskrivningar. Till att börja med var Tanner inte
alls etnograf, utan naturvetare och kanske främst poli-
tiker. Undersökningarna i Petsamoområdet genom-
fördes inte heller i första hand på vetenskaplig grund,
utan de var i stället initierade från politiskt håll i Finland.
Tanners undersökningar syftade även till att beskriva
det ursprungliga skoltsamiska samhället, som det såg
ut under äldre perioder. Vid tiden för Tanners under-
sökningar fanns emellertid inte det skoltsamiska sam-
hälle som han beskriver i sin bok kvar, utan stora för-
ändringar hade skett bland annat i flyttmönster och
territorieindelning. Hans undersökningar utgör därför
främst en sammanställning av äldre historiska källor
och intervjuer med äldre samer i området. Det sam-
hälle som beskrivs utgörs därför av en rekonstruktion
skapat av Tanners tolkningar, och inte av faktiska
observationer. I Tanners undersökningar kan även en
politisk agenda urskiljas. Hans arbete kan i hög grad
tolkas som ett politiskt inlägg som syftar till att ändra
den då rådande negativa bilden av samerna, så väl som
att bevara en ursprunglig samekultur och skydda den
mot det moderna samhället (Berg 2001:115-125;
Hansen & Olsen 2004:178-185; Susilluoto 2005:78).
     Synen på skoltsamerna som en folkgrupp med ett
”ursprungligt” levnadssätt har inom forskningen ofta
motiverats av att de levde inom ett område som under
äldre perioder varit i stort sett isolerat och opåverkat
av andra kulturer och samhällen (Berg 2001:102-107).
Detta är emellertid en sanning med viss modifikation.
Skoltsamerna har under lång tid tillbaka varit inblandade
i handel så väl lokalt som mer regionalt. Inom vissa
områden var de inblandade i upp till tre olika handels-
system som löpte så väl österut, mot Ryssland som
söder- och västerut, mot dagens Sverige, Norge och
Danmark. Även skattemässigt sett hade skoltsamerna
kontakter med flera andra områden, då de under åt-
minstone vissa perioder skattade till flera olika stater.
En allmän uppfattning är även att den ryska staten och
kyrkan inte har påverkat samerna i de nordligaste om-
rådena i någon större omfattning. Trots att den rysk-
ortodoxa kyrkans mission inte var lika hårdhänt som
den kristna missionen i västsamiskt område och den
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ryska jordbrukskolonisationen inte på långa vägar var
lika intensiv som den svenska och norska kan man inte
påstå att det skoltsamiska området helt förblev opåver-
kade av mission och statsbildning. Bland annat blev
samerna i stor utsträckning skattskyldiga till de kloster
som under 1500-talet etablerades i deras bosättnings-
område.
     Trots att skoltsamerna uppenbarligen inte har varit
helt avskärmade från omvärlden uppvisar de en hel
del drag som mycket väl skulle kunna ha levt kvar från
äldre perioder. De skoltsamiska sidor som beskrivs i
Tanners studie levde till stor del av fiske, med jakt och
renskötsel som kompletterande näringar. Detta är ett
resursutnyttjande som även finns beskrivet i äldre histo-
riska källor och etnografiska studier från västsamiskt
område och kan därför mycket väl utgöra en ekonomi
som var utbredd över större delen av Sápmi innan den
extensiva renskötseln utvecklades. Det är därför troligt
att det migrationsmönster och samhällsorganisation
som Tanner beskriver kan ha haft motsvarigheter även
inom mer västligt belägna områden. Att ifrån dessa
påståenden sedan gå till mer bokstavliga jämförelser
med avseende på samhällsorganisation och bosättnings-
mönster mellan Tanners beskrivningar och förhållandena
i övriga Sápmi kan däremot ge en del vilseledande tolk-
ningar. Vi vet idag att det har levt och verkat flera olika
samiska grupper inom det samiska bosättningsområdet
under lång tid tillbaka och att det finns stora regionala
skillnader bland annat i religionsutövning, ekonomi och
materiell kultur mellan olika samiska grupper. Detta
gör det vanskligt att genomföra direkta jämförelser
mellan samiska grupper från olika områden. Tanner
betonar även själv att han faktiskt inte har några bevis
som talar för att den sociala organisationen inom
västsamiskt område har varit likadan som den inom
skoltsamiskt område (Tanner 1929:399). Han påpekar
även det märkliga i att de beskrivningar som förekom-
mer av äldre siida-samhällen uteslutande härrör från
det område som betalade skatt till Ryssland (Tanner
1929:412). Beskrivningar av någon äldre form av sam-
hällsorganisation från det västsamiska området är
mycket fåtaliga, vilket innebär att det inte heller finns
något material som beskrivningarna från det skolt-
samiska området kan sättas i relation till.
     Om inte de etnografiska beskrivningarna av skolt-
samerna tas alltför bokstavligt kan emellertid dessa
källor utgöra ett alldeles utmärkt metodiskt redskap som
kan användas som hjälpmedel vid tolkningar av material
även från västsamiskt område. Förutsättningarna för
detta är att tolkningen även innefattar andra möjliga
scenarion och inte ensidigt grundas på de skoltsamiska
förhållandena. Det finns även vissa likheter som kan
motivera användningen av analogier även med andra
samhällen inom det cirkumpolära området (Odner

1992:75). Analogier med utgångspunkt ifrån olika befolk-
ningsgrupper från ett större geografiskt område kan
däremot inte bidra med någon lokal bild, utan de tolk-
ningar och generaliseringar som dessa kan generera blir
istället mer generella och övergripande. Vid undersök-
ningar som syftar till att åskådliggöra mer generella drag
inom ett större område skulle därför dessa typer av
analogier kunna vara användbara. Om man däremot
vill studera förhållanden i mindre skala är analogier från
mer närbelägna områden att föredra. Oberoende av
hur analogier används är det emellertid alltid viktigt att
diskutera relevansen av det etnografiska material som
används med utgångspunkt ifrån undersökningens syfte
och undersökningsområde.
     Tolkningar av de miljöarkeologiska analyserna i
denna studie, kommer huvudsakligen att utgå från etno-
grafiska och historiska källor, vilka behandlar samiska
grupper som har varit bosatta i norra Sveriges skogs-
område under äldre tid. Jämförelser kommer även att
göras med samisk bosättning och siida-organisation,
som finns beskriven från norra Finland och Ryssland.
De likheter som förekommer i de materiella spår som
både de äldre och de yngre kända samiska samhällena
lämnat efter sig, motiverar en användning av relationella
analogier för att studera bosättning med härdar.  För-
utom dessa, kommer även mer teoretiska och generella
diskussioner att föras kring bosättning och rumslighet
med utgångspunkt ifrån även andra områden.

1.4.1 Samisk etnicitet
De diskussioner som förts inom bland annat arkeologi
och socialantropologi kring etniska processer och ut-
veckling av samisk etnicitet är omfattande och svåra
att redogöra för i detalj. Vid användning av etnografiskt
och historiskt material för relationella analogier är det
emellertid nödvändigt att diskutera relevansen i att
använda uppteckningar om samerna för att dra paral-
leller till äldre perioder. Kan det verkligen förutsättas
att den samiska kultur och samhälle som finns beskrivet
i olika typer av skriftiga källor och etnografiskt material
från mitten av 1500-talet och framåt verkligen före-
kom under äldre perioder? Hur länge har den samiska
etnicitet och kultur som beskrivs egentligen förekommit
i området?
     Begrepp som etnisk grupp och etnicitet är inte lätt-
definierade och används ofta slarvigt, vilket ytterligare
bidrar till oklarheter kring dessa begrepp. En etnisk
grupp definieras ofta som en folkgrupp med ett gemen-
samt språk, samt gemensam materiell och immateriell
kultur. Denna grupp delar även samma världsbild och
har gemensamma värderingar. Andra karaktäristika som
även betonas är en gemensam politisk organisation,
samhällsstruktur, och ett gemensamt bosättningsområde
för hela gruppen. En etnisk grupp anses även ofta ha
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en samstämmig relation till den omgivande naturmiljön
och en ekologisk anpassning som är likadan inom hela
gruppen (Barth 1969:10-11; Bågenholm 1996:2; Forsberg
1996:167-168; Irimoto 2004:401-403 m fl). Dessa kri-
terier verkar emellertid vara av varierande betydelse
inom olika etniska grupper. Denna betydelse kan även
förändras över tid, bland annat beroende på förändringar
inom gruppen eller av den omgivande miljön samt för-
ändringar inom andra samhällen och grupper (Rydving
2004:366-368). En allmän uppfattning är även att etniska
grupper inte enbart kan definieras utifrån allmängiltiga
och statiska kategorier. Därför utgörs de kanske vikti-
gaste definitionerna av etniska grupper av att medlem-
skap i gruppen definieras genom självidentifikation och
att den etniska gruppen av andra människor definieras
som annorlunda och sammanhörande (Barth 1969:11;
Olsen 2003:31). Med utgångspunkt ifrån detta kan
etnicitet definieras som en medvetenhet om sin egen
identitet i förhållande till andra grupper. Denna identi-
tet kan manifesteras både inåt, inom den egna gruppen,
men också utåt, mot andra etniska grupper (Bågen-
holm 1996:4; Olsen 2003:31-32).
     Inom arkeologin har ofta etniska grupp och etnicitet
definierats som kulturella grupper, med karaktäristisk
materiell kultur (Hodder 1982a:2-4). En central orsak
till detta är förmodligen att de aspekter av etnicitet och
de spår efter etniska grupper som arkeologerna kan
studera så gott som uteslutande utgörs av materiell
kultur. Det finns ytterst få skriftliga källor som beskriver
etnicitet under förhistorien. En stor del av de etniska
uttryck som har förekommit under äldre perioder är
inte synliga i det arkeologiska materialet eftersom detta
enbart utgörs av de materiella resterna som finns be-
varade idag. Föremål av organiskt material, kläder och
frisyrer är exempel på vanliga medier som används för
att visa etnisk tillhörighet, men som knappt över huvud
taget förekommer i arkeologiska sammanhang (Wells
2001:17-19). Det finns också andra uttryck för etnicitet
som ofta betonas i etnicitetsstudier. Dessa utgörs först
och främst av språk och självuppfattning, men också
bland annat av världsuppfattning och myter. Det är
dessa aspekter av etnicitet under förhistorien som är i
stort sett omöjliga att studera. För att överhuvudtaget
kunna säga något om etnicitet utifrån det arkeologiska
materialet menar många arkeologer att man bör se till
helheten, kontexten, och inte fokusera på enstaka
föremåls- eller fornlämningstyper (Hedman 2003a:213;
Wells 2001:25-27).
     Diskussioner kring etnicitet inom arkeologin har
huvudsakligen tagit sin utgångspunkt ifrån Barths defi-
nition av etnicitet och Bourdieus habitusbegrepp (Barth
1969:10-11; Bourdieu 2002:27-33). Grundläggande i
Barths definition är att etnicitet signaleras i samspel
med andra etniska grupper.  Detta innebär att det är

först i kontakt med andra som en grupp människor
kan utveckla sin egen särart, genom att signalera sin
etnicitet. Habitus definieras ofta som system av bestå-
ende dispositioner eller perceptionssystem, vilka är
överförbara mellan olika individer och grupper. Detta
system är inte statiskt, utan förändras kontinuerligt i
samband med att individen erhåller ny kunskap och
nya erfarenheter. Med andra ord skulle begreppet kunna
definieras som ett slags socialt arvsanlag, vilket utifrån
tidigare erfarenheter som uppfostran och utbildning,
styr individens sätt att uppfatta, värdera, välja och
handla i olika situationer. Skillnaden mellan olika etniska
grupper kan därför tolkas som skillnader i habitus.
     Debatten kring samisk etnicitet inom historisk och
arkeologisk forskning har huvudsakligen fokuserats på
vid vilket tidpunkt denna etnicitet uppstod. Det har
främst varit två huvudriktningar som figurerat i debatten
kring den samiska etnicitetens ursprung. Vissa forskare
har argumenterat för en relativt sen inflyttning av samer
eller samernas förfäder (protosamer) till det samiska
bosättningsområdet, Sápmi (Hallström 1929:88; Wiklund
1947:25-26 m. fl). Andra menar att den samiska
etniciteten har utvecklats inom en protosamisk befolk-
ning som sedan länge varit bosatta i Sápmi (Baudou
1992:110-112; Beckman 1996:18; Hansen & Olsen
2004:36-42 m. fl). I dag ansluter sig nog emellertid de
flesta forskare till den senare förklaringen. Trots att
diskussionen kring tidpunkten för uppkomsten av sa-
misk etnicitet har varit, och fortfarande till viss del är,
en fråga som debatterats inom bland annat historisk,
arkeologisk och genetisk forskning har dock inga större
ansatser gjorts för att definiera samisk etnicitet och de
uttryck som denna tog under äldre perioder. Det före-
kommer däremot en hel del definitioner på vem som
är same idag och vilka typiska etniska särdrag (markörer
eller idiom) som denna grupp  uppvisar. Genom inter-
vjuer med äldre, nu levande samer har försök gjorts att
få en bild av hur renskötande samer idag definierar sig
själva (Amft 2000:181-182). De kriterier som in-
formanterna nämnde var bland annat att man kan de-
finieras som same om man kan tala det samiska språket,
har ett samiskt efternamn, kan jojka, använder kolt, äter
samisk mat eller utövar samiskt hantverk.  I Same-
tingslagen (1992:1433, kap 1) ges även en definition
på vilka som är samer i den bemärkelsen att de är röst-
berättigade i samtingsvalet. Denna definition lyder:

”2 § Med same avses i denna lag den som anser sig vara same
och 1. gör sannolikt att han har eller har haft samiska som
språk i hemmet, eller 2. gör sannolikt att någon av hans föräld-
rar, far- eller morföräldrar har eller har haft samiska som språk
i hemmet, eller 3. har en förälder som är eller har varit upptagen
i röstlängd till Sametinget.”
(Sametingslagen 1992:1433, kap 1, 2 §).



Bosättning och resursutnyttjande

18

Dessa definitioner faller väl in i dagens allmänna bild
av samer som renskötare, med särpräglat språk och
kultur, men de kan emellertid endast anses utgöra defini-
tioner på vad samisk etnicitet uppfattas som idag. Hur
samisk etnicitet har definierats under äldre perioder,
samt hur denna etnicitet kan ha förändrats över tid vet
vi idag inte särskilt mycket om. Inom arkeologisk forsk-
ning har det gjorts försök att spåra det samiska ur-
sprunget och utvecklingen av samisk etnicitet genom
att studera vissa förekomster av specifika kulturdrag
som kan tolkas som markörer för samisk etnicitet. För-
utom renskötsel, vilket anses vara en ursprunglig samisk
näring, brukar även vissa fyndkategorier och forn-
lämningstyper framhållas som samiska. De äldsta fynd-
typerna som ofta kopplas ihop med samisk kultur och
etnicitet utgörs av yxor av ananinotyp samt asbest-
keramik av Kelmøy- samt Säräsniemi 2-typ (Baudou
1992:110-112; Hansen & Olsen  2004:39-42). Arkeologen
Bjørnar Olsen utgår ifrån Barths etnicitetsbegrepp då
han diskuterar uppkomsten av samisk etnicitet i Nord-
norge (Hansen & Olsen 2004:36-42). Han menar att
utvecklingen av samisk etnicitet skedde redan under
det sista årtusendet före Kr. f, som ett resultat av
handelskontakter med östligt belägna metallproducerande
samhällen. I enlighet med Barths teorier menar Olsen
att denna utveckling skedde som en följd av att den
jakt- och fångstbefolkning som levde i norra
Fennoskandien kom i kontakt med andra etniska
grupper och därigenom blev medvetna om sin egen
särart och fick behov av att markera denna. En etnisk
markör för det samiska utgjordes av den asbestkeramik
av Kelmøy-typ som blev mycket vanlig i norra Norge
vid denna tid. Olsen poängterar emellertid att den
etniska manifestering som han menar är observerbar
vid denna tid försvinner under de första århundradena
efter Kr. f., för att sedan framträda igen senare under
järnåldern (Hansen & Olsen 2004:40-41). Anledningen
till dessa förändringar, menar Olsen, är att det under
denna period sker förändringar i de dominerande han-
dels- och kontaktnäten inom norra Fennoskandien.
     Arkeologer som verkat inom de svenska delarna av
Fennoskandien har, i likhet med bland annat Olsen
dragit paralleller mellan ananinoyxor samt asbest-
keramik av Säräsniemi 2-typ och samisk etnicitet. Ingen
av dessa har dock på allvar argumenterat för att den
samiska etniciteten i Sverige ska vara lika gammal som
den i Norge. Istället kopplas ofta, mer eller mindre ut-
talat, den förändring som kan urskiljas i det arkeologiska
materialet i norra Sverige under de första 1000 åren
efter Kr. f. till utvecklingen av samisk etnicitet (Forsberg
1996:165-167). Många företeelser som blev vanliga vid

denna tid definieras vanligtvis som samiska bland
svenska arkeologer. Generellt sett så brukar de boplats-
lämningar (härdar och stalotomter) som blir vanliga i
norra Sveriges fjäll- och skogsområden under det först
årtusendet e. Kr. anses vara av samiskt ursprung. Vid
denna tid börjar även metalldepåer och björngravar
anläggas, vilka även dessa har kopplats till samisk
etnicitet. Dessa tolkningar grundas huvudsakligen på
att det finns paralleller mellan dessa fornlämningar. Det
förekommer likheter i boplatsorganisation, härd-
morfologi och fyndmaterial mellan stalotomter och
härdar med kantkedja (Storli 1994:51-61). Det finns
också likheter i fyndmaterial mellan dessa boplats-
lämningar och metalldepåer. I norra Sveriges skogs-
område har ett rumsligt samband mellan boplatser med
härdar och metalldepåer kunnat påvisas (Hedman
2003a:47, 60-61). Dessa fornlämningstyper uppvisar
även vissa likheter med samisk materiell kultur, bosätt-
ning och religion som förekommit under historisk tid
och de äldre härdarna har en konstruktion som liknar
de härdar som samerna anlade under historisk tid. Även
boplatsernas organisation och geografiska lokalisering
har i flera avseenden varit likartad mellan äldre och
yngre boplatser (Hedman 2003a:141-143, 258-160).
Många av platserna för metalldepåerna har även under
sen historisk tid betraktats som heliga platser i sentida
samisk tradition och i vissa fall har även offer nedlagts
på platserna långt in i modern tid (Serning 1956:97).
Björngravarna som anlades under sen järnålder/tidig
medeltid har även paralleller under 1600-talet, då samer
anlade dessa i samband med utövandet av björnkult
(Schanche 2000:269-271).
     Detta är bara några av de likheter som finns mellan
samisk historisk kultur och etniska uttryck och det äldre,
arkeologiska materialet. Dessa likheter ger indikationer
på att synen på var boplatser skulle anläggas, hur de
skulle se ut och hur bostaden skulle konstrueras har
varit mycket likartad ända från det första årtusendet
e. Kr och fram till sen historisk tid. Likheterna som
kan urskiljas i bengömmor, björngravar, offer-
depositioner och gravskick ger även indikationer på
att det förekommer en kontinuitet i världsåskådning
och religiositet. Att utifrån detta dra slutsatsen att det
uppkommit en samisk identitet och etnicitet under 600-
talet e. Kr som varit oförändrad ända fram i modern tid
är däremot inte möjligt. Oavsett när samisk etnicitet upp-
stod, så har den naturligtvis inte varit statisk utan har
utsatts för förändring i lika hög grad som inom andra
etniska grupper. Därför kan man inte heller påstå att
den samiska etniska identiteten och de uttryck som denna
tog för tusen eller tvåtusen år sedan är desamma som
finns dokumenterade i historiska källor. Det är därför
vanskligt att dra slutsatser kring etnicitet, världsåskåd-
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ning och andra kognitiva uppfattningar under äldre
perioder enbart utifrån det arkeologiska materialet.
Syftet med denna undersökning är emellertid att studera
användningen av bostaden, boplatsen och landskapet

ur en mer funktionell och näringsmässig synvinkel.
Detta innebär att de centrala frågorna i detta fall främst
handlar om vad de människor som bebodde dessa bo-
platser gjorde, istället för hur de identifierades.
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Den forskning som har behandlat bosättning och re-
sursutnyttjande i norra Norrland under äldre tid har
huvudsakligen utgjorts av arkeologisk, historisk och
etnologisk forskning. Den etnologiska forskningen har
huvudsakligen behandlat förhållandena under början
av 1900-talet, även om vissa undersökningar sträcker
sig lite längre tillbaka i tiden. Detta innebär att dessa
undersökningar främst behandlar en period under vilken
äldre former av renskötsel och bosättning höll på att
avvecklas. För beskrivningar av perioder längre tillbaka
i tiden är det istället nödvändigt att gå till den historiska
och arkeologiska forskningen. Arkeologisk forskning
är, till skillnad från historisk forskning, främst inriktad
på skriftlösa tidsperioder. Den samiska befolkningen i
norra Fennoskandien har emellertid inte haft något eget
skriftspråk och därför inte heller efterlämnat några
skriftliga beskrivningar av livet i norra Norrlands
inlandsområden under äldre perioder. Det finns inte
heller några mer omfattande beskrivningar av förhål-
landena i de nordliga områdena som nedtecknats av
personer som besökt dessa områden. Skriftliga källor
som rör den samiska befolkningen börjar inte före-
komma i någon större utsträckning förrän vid mitten
av 1500-talet, då bland annat skattelängder, uppbörds-
böcker och fogderapporter börjar uppträda även för
norra Norrlands inlandsområden (Sköld 1992:3-5).
Detta innebär att studier av förhållandena i dessa om-
råden långt fram i tiden i hög grad är beroende av arke-
ologiskt källmaterial.
     Skillnaderna i forskningsmaterial har inneburit att
den historiska och arkeologiska forskningen i hög grad
fokuserats på skilda tidsperioder. Den arkeologiska
forskningen om norra Norrlands inlandsområden un-
der övergången mellan förhistorisk och historisk tid
har fokuserats på bland annat offerplatsfynd,
silversmyckedepåer och boplatser som uppträder under
perioden mellan 800-1350 e. Kr (Bergman 1988, 1990;
Serning 1956; Zachrisson 1984 m fl). När det gäller
bosättningsstudier finns det emellertid ett antal under-
sökningar som sträcker sig fram till 1600 e. Kr (Hedman
2003a; Mulk 1995).
     Den historiska forskningen har berört frågor som
är möjliga att komma åt genom skriftligt material, så
som kronans bokföring och olika typer av kamerala
handlingar. De bosättningsstudier som genomförts av

historiker har därför främst behandlat mer översiktliga
frågor, så som indelning och beskattning av
bosättnings- och resursområden i lappmarkerna
(Lundmark 2006; Sköld 1992 m fl). När det gäller
samiskt resursutnyttjande finns även studier som be-
handlar rennomadismens avveckling och övergången
till jordbruksekonomi (Hultblad 1968). En viktig del
inom så väl historisk som arkeologisk forskning har
även utgjorts av frågan om rennomadismens uppkomst.
Som grund för denna diskussion har historiker huvud-
sakligen använt sig av olika skattedokument och
bokföringsuppgifter, medan arkeologer istället utgått
från fornlämningar och fyndmaterial (Hedman 2003a;
Mulk 1995; Storli 1994 m. fl). Det finns dessutom en
arkeologisk avhandling där vegetationsförändringar
kopplas samman med förändringar i resursutnyttjandet
i samband med utvecklingen av renskötsel (Aronsson
1991).
     Trots att den tidigare arkeologiska forskningen kring
bosättningen med härdar i inlandsområdena huvud-
sakligen har behandlat äldre perioder har tolkningar
ofta gjorts utifrån sentida samisk samhällsorganisation,
resursutnyttjande och bosättning (Bergman 1988, 1990;
Hedman 2003a; Mulk 1995 m fl). I många fall har dessa
tolkningar utgått från etnografiska jämförelser mellan
de äldre boplatserna och beskrivningar av sentida för-
hållanden. I likhet med den undersökning som genom-
förts av Sven-Donald Hedman (2003a) kommer emel-
lertid denna studie att utgå från boplatser från sen
historisk tid, vilka sedan jämförs med äldre boplatser.
Förutom detta, så kommer även resultat från historiska
och etnografiska studier att användas för att diskutera
frågor kring boplatsorganisation, bosättningsmönster
och resursutnyttjande.
     För att det ska vara möjligt att diskutera bosättning
och resursutnyttjande under så väl äldre som yngre
perioder är det dock nödvändigt att skapa en mer
generell bild av förhållandena i så väl norra Norrlands
skogsområde som i angränsande områden. Detta gör
det möjligt att sätta in bosättningen med härdar i ett
sammanhang och se huruvida karaktäristiska drag hos
dessa boplatser, så väl som eventuella förändringar har
paralleller även med avseende på andra fornlämnings-
typer eller i andra områden. Eftersom undersökningarna
behandlar boplatser som varit i bruk under sen tid bör
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därför denna bakgrundsbild även behandla förhållandena
fram till början av 1900-talet, då det äldre bruket av
dessa boplatser upphörde i samband med att den äldre
formen av renskötsel avvecklades. Kring förhållandena
under de senaste 200-300 åren finns emellertid allt för
stort antal och varierande beskrivningar, för att det ska
vara möjligt att teckna en heltäckande bild. Under denna
period hade även etableringen av statsstater genom-
förts i norra Fennoskandien, vilket fått till följd att ut-
vecklingen av den samiska kulturen så väl som samiskt
resursutnyttjande och bosättning i hög grad kom att
skilja mellan olika områden. I tillägg till detta finns det
även en mängd beskrivningar som visar att det har
förekommit betydande lokala skillnader mellan olika
samiska grupper och mellan olika samiska bosättnings-
områden. Sannolikt har lokala skillnader förekommit
även under äldre perioder, men dessa är svårare att
komma åt då de inte finns beskrivna i skriftliga doku-
ment eller muntlig tradition i samma omfattning som
under senare tid. På grund av den omfattande dokumen-
tationen av förhållandena under de senaste århundradena
kommer därför den mer övergripande beskrivningen
att beröra perioden fram till 1700 e. Kr. För tiden efter
detta kommer istället mer ingående beskrivningar att
göras av de lokala förhållandena inom respektive un-
dersökningsområde (se vidare i kapitel 6 och 7).

2.1 Bosättning i skogsområdet – tidigare
arkeologisk forskning

Härdar har varit i fokus för ett antal tidigare arkeologiska
studier (Bergman 1990; Hedman 2003a; Mulk 1994 m fl).
Dessa studier har omfattat så väl generella bosättnings-
mönster som mer ingående studier av själva härdarna.
Tolkningar har nästan uteslutande baserats på fynd,
benmaterial och 14C-dateringar av träkol som påträffats
inuti, eller i nära anslutning till de undersökta härdarna.
Mer sällan har större ytor, utanför eller i anslutning till
härdar undersökts.

2.1.1 Boplatser med härdar – från Kr f. och
framåt
Vid slutet av järnåldern blev boplatser med härdar den
helt dominerande boplatstypen inom norra Norrlands
skogsområden. Den härdanläggning som blev vanlig
vid denna tid var av en speciell typ, och skiljer sig från
härdar som förekommer vid äldre boplatser. Denna
härdtyp är försedd med en kantkedja av sten och kan
vara konstruerad med eller utan stenpackning (se fig.
2.1). Formen på härden uppvisar även variationer och
det förekommer allt från ovala, rektangulära och runda

till mer oregelbundna former. Ett mindre antal dateringar
har gett en äldsta ålder på denna typ av härd till år-
hundradena kring Kr. f, men de flesta härdar har date-
ringar som sträcker sig från 600 e. Kr till sen historisk
tid (Hedman 2003a:141-142). Diskussioner har förts
kring huruvida härdens konstruktion kan säga något
om härdens ålder (Hedman 2003a:96-99 och där an-
förd litteratur, Spång 1983 m fl). En genomgång av ett
större antal daterade härdar från norra Sveriges skogs-
område visar emellertid att ett direkt samband mellan
härdarnas morfologi och ålder inte existerar (Hedman
2003a:141). Den visar också att ovala och rektangulära
härdar är de mest frekvent förekommande härd-
formerna. Dateringar av dessa härdar visar däremot
att båda formerna förekommer samtidigt under hela
den period då denna härdtyp använts. En tendens som
emellertid kan urskiljas i dateringarna är att rektangulär
form är mer vanlig bland de äldre härdarna fram till
1000-talet, medan ovala härdar tycks ha dominerat från
och med 1300-talet. Dateringarna visar även att det
inte heller tycks finnas någon kronologisk skillnad mellan
härdar med respektive utan stenpackning (Hedman
2003a:142). Istället kan det ha funnits en funktionell
skillnad mellan dessa. Stenpackning i härdar utvecklar
högre värme och ackumulerar även värme i mycket
högre utsträckning än härdar utan stenpackning.  Detta
kan ha varit en faktor som var avgörande vid
anläggandet av härdar vid bland annat vinterboplatser
(Hedman 2003a:212). De variationer som förekommer

Figur 2.1. Exempel på olika typer av ovala (de två
övre), respektive rektangulära (de två nedre) härdar
från norra Sveriges skogsområde (efter Hedman
2003a:101, 124).
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i härdkonstruktion och morfologi kan ha orsakats av
att härdarna har haft olika funktion, men skillnaderna
kan lika gärna ha orsakats av lokala traditioner eller till
och med individuella sätt att konstruera härdar på.
     Härdar av denna typ har påträffats på äldre boplat-
ser, vilka uppvisar bland annat asbestkeramik och av-
slag och är lokaliserade till sjöar och vattendrag (Hed-
man 2003a:143). Ett stort antal av dessa härdar har
emellertid anlagts i områden inne i skogslandet, vid
bäckar, myrar och småsjöar. Vid dessa boplatser finns
inga äldre bosättningsfaser, utan den bosättning som
etablerades under perioden efter 600 e. Kr, tycks vara
den äldsta. Detta talar för att en omfattande förändring
av bosättningsmönstret skedde i norra Sveriges inlands-
områden vid denna tid. Kontinuiteten med de äldre
boplatserna tycks ha brutits och det verkar inte längre
ha varit fiskeresurserna som var avgörande för
boplatsernas lokalisering.

     Områden med härdar förekommer även i nära an-
slutning till metalldepåer, eller metallförande offer-
platser, i norra Sverige (Hedman 1989 & 2003a:47).
Ett antal av dessa härdar är undersökta, och flera av
dessa har även kunnat dateras till samma period som
metalldepåerna, dvs 800-1300-talen e. Kr. Detta visar
att det, åtminstone under slutet av det första årtusendet
e. Kr förekom ett bosättningsmönster där flera bo-
platser med härdar användes samtidigt som metall-
föremål och annat nedlades i närliggande metalldepåer.
     Det förekommer även morfologiska skillnader
mellan olika boplatser med härdar i norra Norrlands
skogsområden (Bergman 1990:276; Hedman
2003a:144-158). Boplatser kan utgöras av en enda härd,
grupper med ett mindre antal härdar eller grupper på
upp till över tio stycken härdar (se fig. 2.2 och 2.3). På
boplatser där fler än en eller två härdar förekommer
kan organisationen se olika ut. Det finns boplatser där

ett par till tre stycken samlas nära varandra i
grupp, men det förekommer även boplatser
där härdarna har en tydlig linjär organisation.
I många fall kan organisationen av härdarna
förklaras utifrån topografi och naturmiljö
(Bergman 1988:135; Hedman 2003a:144).
Det är inte ovanligt att härdarna har anlagts
längs en åskam eller en skogsbäck, eller vid
kanten av en myr, men det finns även härd-
grupper där den linjära organisationen inte
direkt kan förklaras med företeelser i den om-
givande naturmiljön.
     Dateringar av härdar visar att ingen kro-
nologisk skillnad finns mellan boplatser med
olika organisation (Hedman 2003a:158-160).
Boplatserna har organiserats på liknande sätt
ända från den tid då dessa härdar för första
gången började anläggas i norra Norrlands
inlandsområden och fram till sen historisk
tid. Liknande variationer har även förekommit
under hela perioden och boplatser med olika
typer av organisation har använts parallellt
under samma tid. Av någon anledning har
man ibland valt att anlägga härdarna på rad,
medan man andra gånger har valt att anlägga
härdarna tillsammans i mer oregelbundna
grupper. Ibland förekommer ett större antal
härdar vid boplatsen och ibland finns det bara
en eller ett mindre antal härdar.
     Tidigare forskning kring boplatser med
härdar har i stor utsträckning kopplats ihop
med frågor kring näringsutövning och samhälls-
organisation. Många forskare har även i sina
tolkningar dragit paralleller till historiska sa-
miska samhällen. Arkeologen Ingela Bergman

Figur 2.3. Oregelbundet organiserad boplats med härdar (R 408),
från Rackträskområdet, Arjeplog kommun, Lappland (efter Hedman
2003a:154).

Figur 2.2. Radorganiserad boplats med härdar vid Rebraurälven,
Arvidsjaur kommun, Lappland (efter Hedman 2003a:149).
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(1990:281-282) kopplar ihop härdgrupperna med äldre
former av samisk byorganisation av östsamisk typ (sk
siida-organisation). Hon menar att de äldre härdarna
hör ihop med ett jakt- och fångstsamhälle som före-
gick det senare samiska rennomadiska samhället. De
linjärt organiserade härdgrupperna skulle, enligt Berg-
man, utgöra permanenta vinterboplatser där hela byn
(siidan) samlades. Enligt uppgifter från historisk tid ut-
gjorde 5-10 kärnfamiljer en bygemenskap, vilket skulle
kunna motsvaras av en boplats med 5-10 härdar. Un-
der stora delar av året var byn splittrad och bymedlem-
marna flyttade runt inom byns resursområde i olika
flyttlag. Dessa flyttlag utgjordes av ett mindre antal
kärnfamiljer, vilka var och en använde en härd (Berg-
man 1988:141). Enligt Bergmans teorier skulle alla, eller
åtminstone de flesta, av härdarna i härdgrupperna vara
anlagda och använda vid samma tid. Vid ett antal bo-
platser som Bergman undersökt visar det sig också att
rader med härdar och fångstgropsystem inte skär var-
andra (Bergman 1990:279-280). Härdraderna går antingen
vinkelrätt mot eller parallellt med fångstgropsystemen.
Detta ser Bergman som ett tecken på att härdarna
och fångstgroparna anlagts under samma tid. Det
samhälle som dessa härdgrupper representerar är enligt
Bergmans tolkning ett samhälle där jakt på vildren med
fångstgropar och fiske i insjöar är viktiga resurser.
     Tolkningar av boplatser med härdar utifrån historiska
paralleller har även gjorts av Inga-Maria Mulk
(1995:229-324). I likhet till Bergman relaterar också hon
boplatser med härdar med den senare förekommande
östsamiska byorganisationen (siida-organisation). I re-
konstruktionen av bosättningsmönstret i fjällområdet
och det fjällnära skogsområdet i Stora Lule älvdal utgår
Mulk ifrån tidigare utarbetade modeller för bosättning
i området under äldre perioder (Forsberg 1985:271-
275). Mulk menar att redan under det första årtusendet
e. Kr fanns ett bosättningsmönster i norra Sveriges
inlandsområde som till stora delar påminner om det
senare fjällsamiska flyttningsmönstret. Under vinter-
tid beboddes boplatser i skogsområdet och under
sommaren användes boplatser i fjällområdet. I sam-
band med f lyttningarna mellan sommar- och
vinterboplatserna användes även transitboplatser, vilka
var belägna i trädgränsområdet (Mulk 1995:232-239).
De boplatser som användes vintertid utgjorde samlings-
boplatser, där hela byn (siidan) samlades. Dessa repre-
senteras av de boplatser med härdar som uppvisar en
tydlig linjeorganisation. Resursutnyttjandet var främst
inriktat på jakt av vild ren och fiske, vilket i hög grad
skedde genom samarbete i arbetslag. Dessa arbetslag
använde sig, i samband med resursutnyttjandet, av bo-
platser som var lokaliserade i närheten av resurserna.

Dessa jaktbo- platser och fiskeboplatser representeras,
enligt Mulk, av boplatser med ett mindre antal härdar.
     Den norska arkeologen Inger Storli (1994) har även
diskuterat boplatser med härdar i det nordsvenska
skogsområdet. Hon ser likheter med avseende på härd-
konstruktion och boplatsorganisation mellan boplatser
med stalotomter i fjällområdet och boplatser med härdar
organiserade i linje i skogslandet. Stalotomter utgör
bostäder med plant golvplan och omgivande vall, vilket
i hög grad påminner om kåtatomter som förekommer
i områden längre öster- och söderut. Inuti stalo-
tomterna förekommer det dessutom härdanläggningar
som även uppvisar vissa likheter med härdar i skogs-
området (se vidare, kap 2.2.1). Detta ser hon som bevis
på att de två boplatstyperna har ingått i samma
bosättningssystem (Storli 1994:70). Under sommarhalv-
året användes stalotomter i fjällområdet och under vin-
terhalvåret användes linjärt organiserade boplatser i
skogsområdet. Till skillnad från Bergman och Mulk
anser Storli inte att alla härdar och stalotomter som
idag finns på boplatserna har använts samtidigt. Hon
menar istället att ett mindre antal människor har bott
vid dessa boplatser och successivt ersatt gamla härdar
och stalotomter med nya (Storli 1994:50). Anledningen
till detta skulle, enligt Storli, vara att man ville mani-
festera sin historia i området och därigenom påvisa
bruksrätten av dessa områden (Storli 1994:121-124).
Hon menar även att dessa boplatser varit bebodda av
kärnfamiljer vars huvudresurs utgjorts av renskötsel och
inte av jakt- och fångstnäringar (Storli 1994:94-95).
Dessa renskötare var, enligt Storli, de första fjällsamerna
i det avseendet att de uppvisade ett fjällsamiskt flytt-
mönster med vinterboplatser i det svenska skogslandet
och sommarboplatser i det norska och svenska fjäll-
området. De hade jämförelsevis stora renhjordar och
var mer inriktade på renskötsel än de samer som levde
enbart i skogsområdet. Fjällsamernas boplatser i fjäll-
området kan även rumsligt kopplas ihop med de rika
silversmyckedepåer som också påträffats i detta område.
Storli (1994:104-106) ser detta som ett tecken på att
fjällsamerna utgjorde en social elit vid slutet av järn-
åldern, som av någon anledning deponerat en del av
sina rikedomar i dessa depåer. Detta talar, enligt Storli,
för att den fjällsamiska befolkningen skulle ha haft mer
omfattande kontakter med omvärlden än vad
skogssamerna haft. Storlis påstående kan emellertid ifrå-
gasättas. På både offerplatser och boplatser i skogs-
området förekommer så väl importföremål som vikter
och mynt, vilket visar att även samer i skogsområdet
har haft omfattande kontakter med omvärlden (Hedman
2003a:161-167).
     Härdar i skogsområdet har även behandlats av Sven-
Donald Hedman (2003a). Han undviker att diskutera
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bosättningsmönster i sin helhet, utan fokuserar istället
på själva boplatserna. Undersökningar som Hedman
har genomfört av boplatser i norra Norrlands skogs-
områden visar att härdarna inom härdgrupperna upp-
visar stora likheter, både över tid så väl som mellan
olika samtida boplatser. Morfologiskt sett har härdens
konstruktion sett i stort sett likadan ut från det att de
först började anläggas och ända fram till sen historisk
tid (Hedman 2003a:141-143). Vissa skillnader i formen
på härdarna förekommer, men det som är genomgående
för alla härdar är den långsmala formen. Hedman menar
att den långsmala formen optimerar golvytan inne i en
kåta, genom att de största utrymmena bildas på vardera
sidan om härden. Dessa sidoutrymmen har, åtminstone
under historisk tid, fungerat som sov- och sittplatser
inuti kåtan. Detta skulle tala för att även de äldsta
härdarna var överbyggda av en kåtaliknande konstruk-
tion. Det fyndmaterial som påträffas vid dessa härdar
påvisar att boplatserna var bebodda av hela familjer
eftersom både kvinnligt och manligt associerade före-
mål förekommer (Hedman 2003a:188-189). Förekomst
av importföremål, mynt och vikter visar också att be-
folkningen i området var aktiva inom handelsnätverk,
vilka huvudsakligen bör ha innefattat export av skinn
och skinnprodukter. I det benmaterial som påträffats i
de undersökta härdarna kan emellertid en förändring
över tid urskiljas (Hedman 2003a:198-199). I de äldsta
härdarna förekommer fiskben frekvent, medan ben från
ren inte blir vanligt förekommande förrän mot slutet
av förhistorisk tid och början av medeltid. I härdar som
daterats till perioden 1300-1600 e. Kr förekommer
nästan uteslutande ben av ren (eller ren/älg).
     Hedman menar att de dateringar som är genom-
förda av härdar i härdgrupper visar att inte alla härdar
kan ha anlagts och använts samtidigt (Hedman
2003a:214-217). Vid mer detaljerade granskningar av
boplatserna blir det även uppenbart att det förekommer
härdar som anlagts allt för nära varandra för att de
praktiskt sett skulle ha kunnat vara i bruk samtidigt. I
alla fall om man tänker sig att en kåtaliknande bostads-
konstruktion använts. Utifrån de likheter i fyndmaterial,
härdmorfologi och boplatsorganisation som resultaten
pekar på menar Hedman att ett liknande resursut-
nyttjande och levnadssätt som skogssamer haft i dessa
områden under historisk tid även förekommit under
tidigare perioder.  Han menar att den förändring som
kan ses i benmaterialet från härdarna under övergången
mellan järnålder och medeltid även indikerar att en för-
ändring i resursutnyttjandet skedde genom att renskötsel
började etableras. Hedman gör inte heller någon an-
sats att kategorisera olika boplatser, utan han nöjer sig
med att konstatera att i samiska samhällen under histo-

risk tid har man säsongsmässigt flyttat mellan olika typer
av boplatser. Under vissa delar av året har man samlats
i grupper på vissa boplatser och under andra delar av
året har grupperna splittrats över ett större område.
Vid de undersökta boplatserna i skogsområdet har,
enligt Hedman, mellan 2-5 härdar använts under samma
period. Han menar även att dessa representerar en åter-
kommande bosättning där ett mindre antal härdar an-
vändes, vilket är karaktäristiskt för ett renskötande
samhälle (Hedman 2003a:217).

Sammanfattande diskussion
Både Bergman och Mulk anser att dessa boplatser kan
kopplas till jakt- och fångstnäringar, där fiske och jakt
på vildren i fångstgropssystem har varit dominerande.
De knyter också dessa till en organisation som före-
kommit i samiska samhällen i norra Sverige och Finland
under historisk tid. Mulk anser att boplatserna redan
under 500-talet e. Kr hade ett liknande flyttnings-
mönster och samhällsorganisation som de fjällsamer
som senare utövade renskötsel i området. Bergman ger
en lite mer vag bild av hur bosättningsmönstret som
varit kopplat till dessa härdar kan ha sett ut. Hon anser
dock att de större härdgrupper som förekommer i
skogsområdet har fungerat som vinterboplatser, där
ett större antal människor samlats. Genomgående för
både Mulks och Bergmans teorier är att alla, eller åt-
minstone de flesta, härdarna i härdgrupperna bör ha
varit i bruk samtidigt. Det förekom boplatser där en
större grupp människor samlades under vinterhalvåret,
men det förekom även andra typer av boplatser som
användes under andra delar av året.
     Storli och Hedman kopplar istället härdarna i skogs-
området till renskötsel.  Storli menar att de linjärt organi-
serade härdgrupperna som förekommer i norra Norr-
lands skogsområden har utgjort vinterboplatser för
fjällsamer, som säsongsmässigt flyttade mellan fjäll- och
skogsområdet. Enligt Hedman hör alla de olika
boplatserna med härdar som förekommer i dessa områ-
den ihop med ett rennomadiskt boplatsmönster av
skogssamisk typ. Varken Storli eller Hedman anser
emellertid att några av dessa boplatser har utgjort
samlingsboplatser där så mycket som över tio bostäder
funnits samtidigt.
     Den springande punkten i dessa resonemang är
huruvida härdarna har använts och anlagts under
samma tid. I många av härdgrupper är härdarna loka-
liserade allt för nära varandra för att dessa ska ha
använts samtidigt (Hedman 2003a:145-158). 14C-date-
ringar av träkol från härdar ger även en indikation på
när dessa härdar har använts, men det är ganska ovanligt
att ett större antal härdar daterats från samma boplats.
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Härdgrupper där fler än en härd har daterats har emel-
lertid gett indikationer på att härdarna inte alls är sam-
tida, utan har använts under olika perioder (se fig 2.4
och Hedman 2003a:214-217). Vid datering av träkol
med hjälp av 14C-datering utgör även den felmarginal
som erhålls vid analys och kalibrering en begränsande
faktor (se Hedman 2003a:101-140). Denna felmarginal
kan i vissa fall kan uppgå till flera hundra år, vilket
innebär problem vid diskussioner kring huruvida 14C-
dateringarna verkligen representerar olika faser i bo-
sättningen eller inte. En boplats som kontinuerligt
använts under flera hundra år, där varje härd bara
använts under en kortare tid blir rimligtvis svår att
datera med avseende på härdarnas samtidighet. Ett
annat problem vid diskussionen kring samtidighet är
att möjligheten alltid finns att man vid upprepade till-
fällen rensat ut hela, eller delar av härdfyllningen. Det
finns uppgifter som talar för att det, åtminstone under
senare tid, har varit vanligt att härdar i kåtor rensades
regelbundet (Mulk 1995:215; Ryd 2005:47). Sot och
kol slängdes sedan utanför kåtan, medan benrester från
måltiderna lades på speciella platser, som exempelvis i
klippskrevor eller i vatten. Har detta skett är risken stor
att en härdfyllningen är så pass omrörd och störd att
även mycket noggranna undersökningar skulle gå bet
på att klarlägga härdens användningsperiod.
     Det förekommer också flera daterade boplatser där
de äldsta och yngsta dateringarna härrör från helt olika
perioder (Hedman 2003a:158-160). Detta visar att man
inte alls kan förutsätta att alla härdar vid dessa boplatser
är samtida, utan att det istället är troligt att många bo-
platser har byggts upp successivt under en längre tid.
Dateringarna av boplatserna påvisar även att dessa
generellt sett har använts under en mycket lång tids-
period, vilket innebär att denna typ av bosättning har

varit vanligt förekommande ända från första årtusendet
e. Kr och fram till historisk tid.
     Huruvida härdarna vid boplatserna verkligen har
återanvänts är inte heller en fråga som kan klarläggas
med idag tillgängligt källmaterial. Ingela Bergmans un-
dersökningar av härdar i Arjeplogs kommun har påvisat
att många härdar innehåller kraftiga härdfyllningar och
i enstaka fall även flera urskiljbara lager (Bergman
1988:139 och 1990:281). Hon tolkar detta som att
härdarna antingen använts under en lång tidsperiod eller
att de använts vid flera upprepade tillfällen. Enligt upp-
gift från renskötande samer i området förekom det,
åtminstone inte under senare tid att man återanvände
någon annans härd (Hedman 2003a:160; Ryd 2005:25-
26). De härdar som återanvändes var endast de som
man själv hade anlagt och brukat tidigare. Denna sed-
vänja skulle mycket väl kunna ha rötter långt tillbaka i
tiden. Den skulle också kunna förklara varför vi idag
hittar boplatser med ett mycket stort antal härdar, vilka
tycks ha anlagts successivt över tid.
     Vilka utmärkande egenskaper skulle kunna ge indi-
kationer på vilket resursutnyttjande de människor hade
som bebodde dessa boplatser?  Mulk och Bergman ser
närheten till fångstgropar och boplatskonstellationen,
med ett stort antal härdar som beboddes samtidigt, som
indikationer på att boplatserna bebotts av en jakt- och
fångstbefolkning. Hedman betonar i sina undersökningar
att ett genomgående drag för boplatser från denna
period är att de anlades i områden med bra renbete
som i stor omfattning också använts för renskötsel
under senare tider (Hedman 2003a:158-160). Den
koppling som finns mellan äldre typer av boplatser och
sjöar, respektive vattendrag tycks nu endast haft en se-
kundär betydelse för boplatsernas lokalisering. Pollen-
analyser genomförda i skogsområden i norra Sverige

Figur 2.4. Kalibrerade dateringar av härdar (B, E, G, I, M och N) vid
härdlokalen NA 132 vid Norra Kvarntjärn, Garaselet, Jörns socken,
Västerbotten. Diagrammet redovisar det äldsta, respektive yngsta värdet (efter
Hedman 2003a:157).
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visar en liknande bild som den Hedman beskriver
(Aronsson 1991:98-100). Påtagliga vegetations-
förändringar, vilka har kopplats till vallning av renar,
sker under det första årtusendet efter Kr. f  i områden
som senare kom att bli centrala inom skogsrenskötseln.
De första indikationerna kan urskiljas i vissa områden
redan vid Kr.f, men en mer tydlig påverkan är inte ur-
skiljbar förrän vid ca 500 e. Kr. Även dessa under-
sökningar talar för att det inte längre var fisket som
var huvudnäringen, utan att det under denna period
var resurser i skogslandet som var avgörande för var
boplatsen förlades. Undersökningar av boplatser med
härdar i norra Sveriges inlandsområden visar även att
ren dominerar i det osteologiska materialet från ca 900
e. Kr och framåt (Hedman 2003a:198). Detta talar för
att det var renen som under denna period fick allt större
betydelse för ekonomin i inlandsområdena.

2.1.2 Härden och bostadsytan – från
förhistoriska bostäder till samiska kåtor
De mest omfattande undersökningarna av den samiska
kåtans rumsindelning under historisk tid har genom-
förts under mitten av 1900-talet av etnologen Gustav
Ränk (1949). Ränk har gått igenom ett stort antal upp-
teckningar av samiska kåtor från flera olika områden i
Norge, Sverige, Finland och Ryssland. Han pekar på
att det har funnits vissa skillnader mellan dessa områden,
bland annat i avseende på hur golvytan var fördelad
mellan olika familjemedlemmar samt hur själva kåtan

var konstruerad. Ett genomgående drag hos olika typer
av kåtor inom samtliga områden tycks emellertid ha
varit en indelning av golvytan i flera olika delar, där
varje del hade en specifik funktion. Ränks undersökningar,
som går tillbaka till 1600/1700-tal, visar att man kan
urskilja en äldre indelning av kåtan i nio enheter. Dessa
enheter tycks ofta ha varit avgränsade genom stockar
eller liknande som var lagda på kåtans golv. Uppgifter
på en sådan indelning finns från flera olika områden,
vilket talar för att denna kan ha varit vanligt förekom-
mande i stora delar av det samiska bosättningsområdet.
Ränk menar dock att denna indelning i hög grad, har
ersatts av en enklare organisation under senare tid där
enheterna inte lika tydligt markerades inuti kåtorna. Den
mer moderna indelningen delade upp kåtans golvyta i
fem enheter i stället för nio. Ränk menar emellertid att
i många områden levde niodelningen ändå i viss ut-
sträckning kvar inom den samiska terminologin och
begreppsvärlden, vilket ytterligare förstärker teorierna
om att indelningen i nio enheter är en äldre företeelse.
För den senare indelningen i fem enheter ger Ränk
även en detaljerad beskrivning av de olika funktioner
som de olika enheterna hade i kåtan (se fig. 2.5 och
Ränk 1949:100-107). Den centrala delen av kåtan ut-
gjordes av själva härden (sa. árran). Vid härdens lång-
sidor (sa. luojddo) fanns två större ytor som främst
användes som sov- och sittplatser. I anslutning till
härdens kortsidor, vid kåtans ingång samt längst in i
kåtan fanns två enheter för hushållssysslor. Den enhet
som låg närmast ingången (sa. uksa) användes bland
annat för förvaring av utrustning, skohö och ved. En-
heten längst in i kåtan (sa. boassjo) kallas ofta för ”köks-
delen” och användes för matlagning och hantering av
kött och fisk. Förvaring av jaktutrustning, matrester
samt kött och fisk kunde även ske där. Området strax
utanför kåtans köksdel var även kopplat till det offrande
som utfördes av männen (Rydving 1995:148-149).
Denna del av kåtan ansågs vara helig och det var i all-
mänhet inte tillåtet för kvinnor att uppehålla sig där.
Det har även förekommit en mindre ingång i kåtans
bakre del, vid boassjo, där kött och fisk togs in i kåtan.
Syftet med detta var att dessa råvaror skulle kunna tas
in i kåtan utan att passera den del av kåtan som låg vid
den vanliga ingången (sa. uksa) eftersom denna var
kopplad till kvinnan och kvinnliga aktiviteter. Denna
del var även ofta markerad, bland annat genom större
stenar i den del av härden som var vänd mot boassjo.
Ränks redogörelse visar att kåtans indelning innefattade
en tydlig indelning i manligt och kvinnligt. Kåtans
boassjo var tätt förknippad med män och deras hus-
hållssysslor och religionsutövning, medan området vid
kåtans ingång (sa. uksa) istället var kopplat till kvinnor-
nas sysslor och religiositet. Indelningen av kåtan hade

Figur 2.5. Indelning av en kåta i fem enheter (efter Ränk
1949:107).
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dessutom ytterligare en dimension. I samisk förkristen
religion sågs kåtan även inrymma de kvinnliga
gudinnorna Máttarahkká, Sáráhkka, Uksáhkká och
Juoksáhkká (Mebius 1968:74, 146-149; Ränk 1955:11-
12). De olika gudinnorna hade olika roller inom den
samiska religionen och de var även förknippade med
olika delar av kåtan. Inuti kåtan skedde även offer till
de olika gudinnorna på olika platser. Offrandet inbegrep
vanligtvis mjölk, kaffe eller alkohol som hälldes i härden
eller över vissa delar av golvytan.
     De arkeologiska undersökningar som genomförts
av härdar i norra Norrlands inland har främst varit
begränsade till själva härden. Syftet med detta har
huvudsakligen varit att hitta fynd eller träkol för date-
ring. Användning och organisation av golvytan har inte
diskuterats i någon större omfattning. När det gäller
byggnadskonstruktion har inte heller någon större
debatt förts kring härdarna i skogsområdet. Ibland
förekommer härdarmar och stenar som har fungerat
som fundament för en överbyggnad, men vanligtvis
finns inga spår bevarade av någon form av bostads-
konstruktion. Jämförelser mellan härdar inuti kåtor som
använts under historisk tid och äldre härdar har visat
att härdens avlånga form under lång tid har varit det
grundläggande morfologiska draget hos dessa anlägg-
ningar. Detta antyder att golvytan i bostaden har haft
liknande storlek och form, samt att organisationen inuti
bostaden kan ha varit likartad under lång tid (Hedman
2003a:200-213). Ingela Bergman menar även att de
regelbundenheter som förekommer på de linjärt orga-
niserade boplatserna påvisar att någon form av över-
byggnad funnits över härdarna (Bergman 1990:281).
Hon har även studerat närliggande härdar vid några
boplatser och menar att det minsta avståndet mellan
två härdar mycket väl överensstämmer med en kåta av
normal storlek (4,5-5 m i diameter). Inger Storli påpekar
även likheterna i härdmorfologi mellan äldre härdar och
härdar som använts under historisk tid inuti kåtor (Storli
1994:65-69). Hon menar att dessa likheter talar för att
de föreställningar och den indelning som Ränk beskriver
för sentida härdar åtminstone i vissa avseenden även
har funnits under tidigare perioder.
     Arkeologiska undersökningar som även omfattat
ytor utanför härden visar att det vanligtvis inte före-
kommer särskilt många fynd inom dessa ytor. Mer om-
fattande undersökningar av ytor kring härdar har
emellertid genomförts av Inga-Maria Mulk (1995:211-
221). Hon har totalundersökt golvytan vid två härdar
och i 11 stalotomter, med utgångspunkt ifrån Ränks
äldre indelning i nio enheter. Undersökningarna visar
att det finns så väl stalotomter och härdar med få fynd
som de med många fynd. Fyndmaterialet skiljer sig inte
heller nämnvärt åt mellan de olika  typerna av forn-

lämningar. Vanligt förekommande vid både stalotomter
och härdar är järn och järnföremål, ben samt föremål
och avslag av bland annat kvarts, skiffer och täljsten.
Mulk försöker även göra en indelning av fynden i man-
liga respektive kvinnliga föremål utifrån en historisk
könsfördelning av arbetsuppgifter inom samiska sam-
hällen. De föremål hon kopplar till manliga aktiviteter
utgörs av redskap som använts vid bearbetning av sten,
trä, ben, horn och metall samt vid tillagning av kött
och fisk. Även rester efter dessa typer av aktiviteter,
som exempelvis järnslagg eller stenavslag, skulle kunna
kopplas ihop med manliga aktiviteter. De aktiviteter
som var förbehållna kvinnorna var, enligt Mulk, textil-
och klädtillverkning, samt beredning av skinn. De före-
mål som skulle kunna härledas till dessa aktiviteter ut-
görs av bland annat skrapor, sylar, vävskedar och
sländtrissor. En klassificering av fynden från under-
sökningen enligt denna indelning innebar att de manligt
associerade fynden dominerade, medan endast totalt
15 fynd kunde kopplas ihop med kvinnliga aktiviteter.
Den rumsliga fördelningen av dessa fynd visar emeller-
tid ingen tydlig överrensstämmelse med en indelning i
nio enheter, där vissa delar var förbehållna männen
och manliga aktiviteter och andra var förbehållna kvin-
norna. Någon avvikelse av härdstenarna för markering
av boassjo har inte heller kunnat urskiljas vid de under-
sökta anläggningarna. Fyndmaterialet ger inte heller
några indikationer på att någon del av härdarna har
varit associerade med offer eller manliga aktiviteter.
     För att vardagen ska fungera för en hel familj i det
begränsade utrymme som förekommer i kåtorna krävs
sannolikt ganska fasta regler kring organisationen av
golvytan inuti kåtan. Den indelning och konstruktion
som kan utskiljas i beskrivningarna av de historiska
kåtorna ger förmodligen till stor del en bild av vad som
var mest praktiskt. Att boassjo-delen av kåtan inte var
någon del som man uppehöll sig i eller klev över bör
nog även ses som att man inte gärna trampade in i
”köket”, där man förvarade och tillagade mat. Sven-
Donald Hedman argumenterar dessutom för att härdens
konstruktion i sig hade betydelse för golvytans form
och organisation (Hedman 2003a:212-213). Han menar
att den långsmala formen med avrundade kanter som
härdar ända från de första tusen åren e. Kr uppvisar,
innebär en optimal ytfördelning inuti en kåta. Den
största golvytan blir förlagd till härdens långsidor, där
man åtminstone under historisk tid hade sov- och sitt-
platser (sa. luojddo). I anslutning till härdens kortsidor
kommer istället de minsta golvytorna i kåtan att hamna.
Dessa delar av kåtan utgjorde emellertid, enligt Ränk,
platser där bland annat vissa hushållssysslor och offer
skedde (sa. boassjo och uksa), vilket förmodligen inte
krävde några större ytor. Den praktiska/funktionella
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och den kosmologiska indelningen av kåtan samman-
faller till stora delar under åtminstone den period som
de skriftliga källorna omfattar. Den bild som Ränks
beskrivningar ger av kåtans indelning påvisar en för-
hållandevis strikt indelning av golvytan i olika enheter.
Arkeologen Thimoty Yates (1989) går ett steg längre
och kopplar samman denna indelning med olika
diametrala begrepp som enligt honom var centrala inom
samisk livsföring och livsåskådning. Man kan ställa sig
frågan om denna indelning verkligen upprätthölls hela
tiden, eller om vissa avvikelser inte kan ha förekommit.
Kan det ha varit så att indelningen var viktigare i vissa
sammanhang än i andra? Man skulle kunna tänka sig
att de manliga och kvinnliga sfärerna inuti kåtan var
särskilt viktiga vid offer eller under perioder som var
betydelsefulla inom den samiska religionen. Vid ritualer
kunde kåtans indelning huvudsakligen tillskrivas en
kosmologisk innebörd, motsvarande Ränks och Yates
beskrivningar. När sedan ritualen var över kan man
tänka sig att den kosmologiska indelningen övergick i
en mer praktisk indelning som fungerade i det vardag-
liga livet. Det offer som skedde i kåtan var, enligt de
historiska uppteckningarna, inte främst föremål, utan
istället vanligtvis drycker som mjölk, kaffe eller alkohol
som hälldes över härden eller direkt på kåtans golv.
Det var även vanligt förekommande att benrester från
måltider lades i bengömmor eller sjöar utanför kåtan
(Mebius 1968:74 och146-151; Sköld 1999:66). Detta
skulle kunna vara en förklaring till varför Mulk i sina
undersökningar inte har kunnat påvisa Ränks indelning
av kåtan i olika enheter med hjälp av fyndmaterialet.
Det är inte heller säkert att ett arkeologiskt fyndmaterial
utgör den bästa informationskällan i detta fall. Som
Inga-Maria Mulk själv påpekar så användes ris och skinn
som golvbeklädnad inuti kåtorna, åtminstone under
historisk tid. Detta innebär att skräp och föremål inte i
någon större omfattning deponeras på golvytan inuti
en kåta, utan främst i och strax utanför härden samt
vid kåtans vägg. Det är inte heller troligt att man läm-
nade kvar användbara redskap och föremål i någon
större utsträckning då man flyttade till en annan bo-
plats. Detta innebär att de fynd som man idag gör vid
undersökningar av härdar och stalotomter inte kan
anses spegla en fullständig bild av bostadens inre orga-
nisation.

2.2 Härdarnas kontext
– Norra Fennoskandien mellan
600 och 1700 e. Kr

Under perioden 600-1700 e. Kr skedde stora förändringar
inom de områden som räknas till norra Fennoskandien.

Förutom etableringen av boplatser med härdar skedde
även andra förändringar, bland annat i offerskick och
införsel av metallföremål, under perioden mellan 600
och 1000 e. Kr. Efter 1300-talet tycks emellertid många
av dessa företeelser ha upphört. Perioden efter 1400 e. Kr
karaktäriseras istället av olika statsstaters växande intresse
och engagemang i de nordliga områdena. Detta fick
dessutom till följd att utvecklingen inom norra
Fennoskandien under denna period, kom att skilja
mellan de områden som så småningom kom att till-
höra Sverige, Norge, Finland och Ryssland.

2.2.1 Den äldre perioden - tiden fram
till  1300-talet
Under perioden mellan 600 och 1000 e. Kr tycks stora
förändringar ha skett så väl inom de nordligaste delarna
av Sverige, som inom angränsande områden i dagens
Norge och Finland. I de nordligaste delarna av Sverige
fick boplatser med härdar stor spridning vid denna tid,
vilket förekomsten av härdar och kåtatomter ända ner
i sydsamiska områden i Jämtland och Härjedalen vittnar
om (Ljungdahl 2003:22; Zachrisson 1997:22-27).
Förändringar i bosättningsmönster skedde emellertid
inte bara i skogsområdet i de nordligaste delarna av
Sverige, utan även i de angränsande fjäll- och kust-
områdena. Boplatser med härdar från denna period,
motsvarande de som förekommer i skogslandet, före-
kommer även i mindre omfattning i fjällområdet (Mulk
1995:146-149). Förutom dessa boplatser, började även
andra typer av boplatser att anläggas i detta område.
Vid dessa boplatser förekommer rester efter bostäder
som har kommit att kallas stalotomter, vilka utgörs
av en plan golvyta med härdanläggning och omgivande
vall. Boplatser med stalotomter har påträffats i områden
nära dagens trädgräns, inom både den norska och
svenska delen av fjällområdet. De förekommer begrän-
sat inom ett område som sträcker sig från Jukkasjärvi i
norr ner till Frostvikens socken i söder. Dessa boplatser
har huvudsakligen använts under en period mellan 800-
och 1300-talen, men det finns både dateringar som
sträcker sig tillbaka till 500 e. Kr och de som ger indi-
kationer på att stalotomter har varit i bruk även under
senare perioder (Mulk 1995:142-144; Storli 1994:44-
47). De påträffas ofta i grupper på vanligtvis tre till
åtta tomtningar. Undersökningar av stalotomter upp-
visar vanligtvis ett begränsat fyndmaterial, vilket till
stora delar motsvarar det fyndmaterial som påträffats
vid härdar i norra Sveriges skogsområde (Liedgren
2003:2-4; Mulk 1995:208-216; Storli 1994:20-45 m fl).
Pollenanalyser som genomförts i anslutning till bo-
platser med stalotomter i svenska fjällområdet visar att
vegetationen såg annorlunda ut i området vid tiden för
bosättningen, samt att bosättningen påverkat området
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markant. Vid tiden för dessa boplatsers anläggande gick
trädgränsen högre än vad den idag gör. Boplatserna
tycks ha anlagts nära trädgränsen, men i områden
beväxta med skog sammansatt huvudsakligen av björk
och tall (Hellberg et al 2004:12-17; Salmonsson
2003:10-15). Inledningsfasen av bosättningarna är
mycket tydlig eftersom vid denna tid kan en markant
nedgång av trädpollen urskiljas samtidigt som
antropogent indikerande pollen, som exempelvis gråbo,
syror, nässlor, groblad och kovall förekommer. För-
ändringen av vegetationen kring bosättningarna tycks
ha varit markant och inneburit en förändring av land-
skapet från trädbevuxna områden till buskdominerad
fjällhed. Det är möjligt att de undersökta bosättningarna
slutligen övergavs på grund av att bristen på bränsle
efter en tid blev stor i boplatsens närområde till följd
av överexploatering.
     De boplatser som kom att bli vanliga i kustområdet
utgjordes av tomtningar, vilka karaktäriseras av en
vallomgärdad, plan bostadsyta. Till skillnad från stalo-
tomterna var dessa tomtningar lokaliserade till klapper-
stensfält i Norrlandskustens yttre skärgård. Undersök-
ningar som genomförts av tomtningar vid Norr- och
Västerbottenskusten visar även att dessa innehåller få
fynd och att benmaterialet domineras av rester efter
vikaresäl (Nilsson 1989:17-28). Fynd har även gjorts
av kråk- och enbär i tomtningar, vilket tolkats som att
dessa har varit i bruk under höst- och vinterhalvåret.
Resultaten talar även för att dessa bostäder endast an-
vänts mer tillfälligt under kortare delar av året, troligt-
vis för sälfångst. De 14C-dateringar som genomförts
av tomtningar längs Norr- och Västerbottenskusten
talar för att dessa huvudsakligen användes under perio-
den 800-1200 e. Kr. Tomtningar förekommer i norra
Sverige längs hela Norrlandskusten, ända upp till grän-
sen mot Finland. Dessa fornlämningar har vanligtvis
kopplats ihop med mer sedentär jordbruksbebyggelse
vid Norrlandskusten (Kvist 1990:33; Rathje 2001:197-
198). Det finns även de som menar att dessa kan vara
spår efter samisk bosättning och resursutnyttjande
(Broadbent 2003:3-5; Nilsson 1989:31-33). De nord-
ligaste tomtningarna har emellertid tolkats som spår
efter fiskeverksamhet från 1500-1600-talen (Nilsson
1989:14-15).
     Från denna period finns det jämförelsevis få kända
boplatser i de nordligaste delarna av Norge och Finland
som inte kan kopplas till jordbruksbebyggelse. De som
hittills påträffats uppvisar emellertid likheter med de
boplatser som förekommer i norra Sverige. I Nord-
norge förekommer, förutom stalotomter i fjällområdet,
även så kallade gammetufter i områden längre västerut
(Hansen & Olsen 2004:71). Dessa är spår efter runda
bostäder med en centralt placerad härd, och är i hög

grad jämförbara med de boplatser med härdar som
förekommer i de nordligaste delarna av Sverige. På
norska Finnmarksvidda och i finska Lappland finns
även radorganiserade, härdliknande anläggningar med
skörbränd sten, vilka daterats till perioden vikingatid/
tidig medeltid. Dessa har tidigare tolkats som gravar,
men förekomst av boplatsmaterial och frånvaro av
humanosteologiskt material vid dessa boplatser har
inneburit att de idag vanligtvis tolkas som bostäder
(Hansen & Olsen 2004:100-101; Storli 1994:53-60).
     Förutom de förändringar som under början av
denna period skedde av bosättningen i norra Norrland
blev även andra typer av anläggningar vanliga inom de
nordligaste delarna av Sverige vid denna tid. En
fornlämningstyp som har kommit att bli karaktäristisk
för inlandsområdet utgörs av den så kallade metall-
depån, eller metallförande offerplatsen. I det svenska
fjäll- och skogsområdet har tolv metalldepåer från
denna period påträffats. Dessa depåer innehåller, för-
utom metallföremål, även ben och horn av främst ren.
De är vanligtvis lokaliserade i anslutning till vatten och
de är genomgående kopplade till platser där den lokala
topografin präglas av bland annat bergavsatser, hålrum,
stora stenblock eller märkligt formade stenar (Hansen
& Olsen 2004:122; Zachrisson 1984:14-15). De metall-
föremål som påträffats i dessa depåer uppvisar stor
diversifiering både med avseende på typ av föremål så
väl som proveniens. De flesta metallföremålen har
daterats till 1000-1350 e. Kr, men det finns enstaka
föremål med dateringar ner till 700/800 e. Kr (Hedman
2003a:25; Zachrisson 1984:68).  Vanliga fynd utgörs
av pilspetsar, smycken och mynt.  Smycken förekommer
i en stor omfattning i olika former och av metaller,
samt med olika proveniens. Även mynt förekommer
på vissa av metalldepåerna. Mynten domineras av tyska
och norska mynt som kan dateras till perioden mellan
ca 900-1200 e. Kr, men under 1200-talet tycks ned-
läggningen av mynt ha upphört (Hedman 2003a:165;
Serning 1956:185; Wallerström 1995:187-209). Mynten
i depåerna är ofta genomborrade och har därför av
många tolkats som om de har varit upphängda. Metall-
föremålen i depåerna härrör både från sydskandinaviska
så väl som från östeuropeiska områden, men en del av
metallföremålen har även tolkats som lokalt tillverkade
(Zachrisson 1984:43-51). Metalldepåerna har av fors-
kare setts som offer, men också som andra typer av
deponeringar, som bland annat tjuvgömmor och
handelslager (Hedman 2003a:24-26; Zachrisson
1984:57-59, 64-68). De flesta är emellertid eniga om
att merparten av metalldepåererna utgörs av offer och
att de påvisar ett offerskick, där metallföremål nedlades
i stor omfattning. Fynd av asbestkeramik och lager av
ben och horn utan metallföremål ger  emellertid indika-
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tioner på att liknande offer kan ha skett även under
tidigare perioder, men med frånvaro av metallföremål
(Serning 1956:14; Zachrisson 1984:95-96). Historiska
uppteckningar, muntlig tradition, så väl som nyligen
genomförda dateringar talar även för att ett liknande
offerskick har förekommit även efter 1350 e. Kr, men
att andra saker offrades (Mulk 2005:334-336 och
1995:170-174).
     Samtidigt som metallföremål nedlades i offerdepåer
i norra Sverige deponerades även metall i andra samman-
hang (Hansen & Olsen 2004:82-87; Zachrisson 1984:98-
106). Dessa deponeringar har fått benämningen silver-
skatter eller silversmyckedepåer och utgörs uteslutande
av olika typer av silverföremål. Föremålen utgörs främst
av smycken, medan mynt och hacksilver som kan ha
haft en funktion som betalningsmedel förekommer
endast i liten omfattning. Silversmyckedepåer har huvud-
sakligen påträffats i Nordnorge, men de förekommer
även i vissa delar av norra Sverige och Finland. De
kända silversmyckedepåerna i Nordnorge tycks endast
förekomma i gränsområdet mellan det som traditionellt
utgjort samiskt respektive norskt område, långt från
kända bebyggelsecentrum. De tycks emellertid inte
förekomma i samma områden som de ovan nämnda
offerdepåerna, men likheter med fynd vid dessa depåer
och härdar talar för att de kan kopplas ihop med samma
befolkning. Dessa silversmyckedepåer har både tolkats
som rester efter ett religiöst offerskick så väl som spår
efter ett handelsutbyte mellan samiska och norska
grupper (Zachrisson 1984:105; Hansen & Olsen
2004:86).
     Björngravar är även en fornlämningskategori som
förekommer under denna period. Dessa kopplas ofta
samman med samisk religion och ett offerskick som
har varit vanlig under äldre perioder. Dessa gravar ut-
görs av offer av björnskelett som ofta placerats i
klippskrevor och under stenansamlingar, på platser som
i hög grad motsvarar de där de metallförande offer-
platserna anlades (Schanche 2000:270). De björngravar
som hittills påträffats förekommer huvudsakligen i
inlandsområden inom de svenska delarna av Sápmi,
men liknande anläggningar har även påträffats i områ-
den längs Nordnorges kust (Schanche 2000:270). De
äldsta dateringarna av björngravar går ner till 200-300
e. Kr och de yngsta dateringarna härrör från perioden
efter 1600 e. Kr. De flesta daterade gravar tycks emeller-
tid ha anlagts mellan ca 1000-1350 e. Kr, vilket talar för
att björnkulten kan ha varit som mest omfattande under
denna period (Norberg 2001:11; Schanche 2000:288-
289; Zachrisson & Iregren 1974:95-96).
     Andra gravar än björngravarna som kan dateras till
denna period har inte ännu påträffats i någon större
utsträckning i barrskogsområdet i de nordligaste delarna

av Sverige. Fynd av skörbränd sten och brända
människoben i anslutning till en boplats med härdar,
ger emellertid indikationer på att gravarna i dessa om-
råden kan ha utgjorts av brandgravar under flat mark
(Hedman 2003a:89-94). Detta kan också vara en för-
klaring till den frånvaro av gravar som tycks karaktäri-
sera dessa områden.
     Längre västerut tycks däremot ett annat gravskick
ha förekommit, där den döde placerades i en grav-
kammare, konstruerad av stenhällar, naturliga hålrum,
bergsskrevor eller hålrum mellan stenar. Denna typ av
grav kan på svenska benämnas som klippgrav och
förekommer i områden väster om de där björngravar
och offerplatser med metallföremål har påträffats. Ka-
raktäristiska drag för detta gravskick är just att gravarna
anlades utanför boplatserna, i terräng dominerad av
lösa stenar eller fast berg (Schanche 2000:288-289, 301-
302). Förutom detta är även näversvepning vanligt
förekommande vid dessa gravar (Schanche 2000:192-
197). De äldsta klippgravarna har påträffats i Varan-
gerområdet i Nordnorge, men under perioden 1000-
1200 e. Kr kom detta gravskick även att spridas i om-
råden utanför Varanger. Under denna tid anlades klipp-
gravar även i det svenska fjällområdet (Schanche
2000:189). Efter mitten av 1300-talet etablerades detta
gravskick även ännu längre söderut, ända ner till
Trøndelag i Norge och Jämtland i Sverige, där det sedan
levde kvar ända fram till 1700-talet.
     Förutom klippgravar har även gravar av en annan
typ, så kallade insjögravar, påträffats inom sydsamiskt
område (Hansen & Olsen 2004:103-105; Zachrisson
1997:22-27). Dessa gravar utgörs vanligtvis av mindre
stensättningar med brandgravar, vilka har anlagts i an-
slutning till insjöar och vattendrag i områden utanför
jordbruksbygd. Insjögravar har förekommit inom fjäll-
och inlandsområdena i Jämtland och Härjedalen fram
till 1200 e. Kr. Liknande gravar finns även inom den
norska delen av det sydsamiska området. Dessa be-
nämns dock vanligtvis som fjällgravar, eftersom de
huvudsakligen förekommer inom fjällområdet på den
norska sidan om riksgränsen.
     Ett typiskt drag för denna period utgörs även av en
omfattande cirkulation av metallföremål. Efter 800 e. Kr
skedde en markant ökning av införseln av metallföremål
till hela norra Fennoskandien. Metallföremålen som
påträffats i de nordligaste delarna av Sverige kan kopplas
så väl till Östbaltikum och Finland som till syd-
skandinaviska områden. I norra Norrland har ett stort
antal olika smycken, mynt, bruksföremål, redskap och
vapen i metall påträffats från denna period. Dessa
föremål har påträffats så väl som lösfynd som vid bo-
platser och offerplatser (Serning 1956:99-100 och
1960:36-57).
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Sammanfattande diskussion
Från ca 800-1000 e. Kr finns det mycket som talar för
att förändringar skedde i det kontaktnät som befolk-
ningen i norra Fennoskandien vid denna tid var del i.
Under denna period ökade förekomsten av metall-
föremål, av främst östlig proveniens, drastiskt inom
detta område. Metallföremål började nedläggas i depåer,
i kontexter som tolkats bland annat som offer och som
skattdepåer. En stor omsättning av metallföremål tycks
ha skett i norra Fennoskandien under denna period.
Nedläggningen av metallföremål och mynt har av vissa
arkeologer setts som ett sätt att utjämna ojämlikhet i
samhället och att dessa föremål inte användes i det
dagliga livet (Mulk 1995:258). Likheter mellan offer-
materialet och boplatsmaterial visar emellertid att
smycken och andra metallföremål användes av den
lokala befolkningen (Hedman 2003a:188-189). Rikt ut-
styrda gravar i Nordnorge, och till viss del även i Sverige,
talar också för att ackumulationen av metallföremål var
ojämn och det tycks som om vissa samlade på sig större
rikedomar än andra (Hansen & Olsen 2004:90).
     Genomborrningen av mynt på offerplatserna har
ofta tolkats som att mynten inte användes vid varu-
utbyten (Wallerström 1995:199). Förekomsten av vikter
och mynt utan genomborrning på boplatser med
dateringar till vikingatid/tidig medeltid påvisar emeller-
tid att den lokala befolkningen var bekant med den vikt-
ekonomi som var rådande i Sydskandinavien och i
många andra områden vid denna tid. Den talar även
för att befolkningen faktiskt var delaktig i handelsut-
byte och inte bara passiva leverantörer av pälsverk och
andra handelsvaror. Betalningsmedel vid denna tid ut-
gjordes av så väl mynt som silver, men dessa hade inget
egenvärde, utan deras värde baserades helt på metallens
vikt (Hedman 2003a:161-162).
     De östligt hemmahörande metallföremålen har ofta
kopplas ihop med expansionen av olika ryska metro-
poler, av vilka Novgord var det största (Hansen & Olsen
2004:155-158; Wallerström 1995:208-209). Novgorod
var vid denna tid ett centrum för pälshandel, där lyxva-
ror erhölls från nordliga skogsområden för den Väst-
europeiska marknaden. Under 1100-1200-talet kom
norra Fennoskandien att hamna inom Novgorods
intresseområde, inom vilket utbyte av varor så väl som
upptag av skatter genomfördes. Novgorods expansion
i nya områden skedde genom anläggandet av befästa
stationer, vilka var centrala för så väl handel som skatte-
indrivning. Varor från norra Fennoskandien kom
Novgorod till del genom lokala handelsmän och skat-
teindrivare som betalade skatt till Novgorod för sina
inkomster.
     Novgorod var dock inte de enda intressenterna som
genomförde handel med samhällen i de inre delarna

av norra Fennoskandien. I äldre uppteckningar från
slutet av 800-talet och framåt i tid, beskrivs hur nord-
norska hövdingar tog ut skatt av samerna i form av
bland annat skinn och dun (Wallerström 1995:187). De
föremål med västlig och sydlig proveniens som påträffats
i norra Fennoskandien från denna period kan mycket
väl härröra från dessa kontakter.
     Det intensiva varuutbytet som skedde genom päls-
handeln bör även ha inneburit att jakten i inlandsom-
rådena intensifierades. Det som främst verkar ha efter-
frågats på pälsmarknaden var mer lyxbetonade päls-
produkter, varav ekorre tycks ha varit det mest efter-
traktade (Zachrisson 1984:5). Samtidigt som jakten på
pälsbärande djur sannolikt intensifierades i förhållande
till tidigare perioder, så tycks även ett mer omfattande
resursutnyttjande av renen ha utvecklats under denna
period. Undersökningar av boplatser i norra Sveriges
inlandsområden visar till exempel att benmaterial från
ren blir allt vanligare från slutet av järnålder/tidig medel-
tid (Hedman 2003a:198). Tulldokument från 1300-talet
visar att förutom ekorrskinn och hermelin, exporterades
även ren- och björnskinn från norra Fennoskandien.
Det renskinn som exporterades tycks dock främst här-
röra från Norge, medan huvuddelen av ekorrskinnen
kom från Östersjöområdet (Hansen & Olsen 2004:155).
Det är möjligt att den ökade inriktningen på ren inte
huvudsakligen var orsakad av en efterfrågan på mark-
naden, utan var knuten till lokalbefolkningens egen
försörjning. Det kan vara därför som boplatsmaterialet
domineras av skelettrester efter ren, medan de djur som
jagades för sin päls mer sällan har påträffats. Pollen-
analyser ger indikationer på att renar också samlades
ihop inom begränsade ytor i anslutning till boplatser i
norra Sveriges inland (Aronsson 1991:98-100). Detta
talar för att man under denna period hade hjordar med
ett mindre antal tama renar, vilka kan ha använts vid
lockjakt, som dragdjur eller för mjölkning. Dateringar
som genomförts av akkjor talar för att dessa sannolikt
varit i bruk redan under slutet av järnålder, vilket visar
att renar mycket väl kan ha använts som dragdjur under
denna period (Schanche 2000:197).
     Det allt mer intensifierade utnyttjandet av inlands-
och fjällområden i norra Fennoskandien som skedde
vid denna tid kan ses i det stora antal boplatser med
härdar som daterats till denna period. Från ca 800 e. Kr
blir detta tydligt också genom de härdar och stalotomter
som anläggs och bebos i fjällområdet mellan Sverige
och Norge. De talrika boplatslämningarna och den
tydliga bosättningsexpansionen ger indikationer på att
förändringar i resursutnyttjande, kontaktnätverk så väl
som i befolkningens storlek kan ha skett under denna
period.
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     Pälshandeln har ofta setts som en drivande faktor i
de förändringar som tycks ske under denna period
(Hansen & Olsen 2004:152-158; Zachrisson 1984:20-
23). Det var pälshandeln som försåg befolkningen i
norra Fennoskandien med metallföremål, vilka kunde
deponeras vid offerplatser eller silversmyckedepåer. Det
finns fynd av ben och hornoffer utan inslag av metall-
föremål från så väl äldre som yngre perioder, vilket
skulle kunna tala för att offerskicket inte förändrades i
stort under denna period (Mulk 2005:334-336;
Zachrisson 1984:95-96). Metallföremål fanns att tillgå
och var en viktig del i pälshandeln och blev även en del
i offerkulten. En förklaring skulle kunna vara att ideo-
logierna bakom offrandet förändrades genom att päls-
jakten gav upphov till ett förändrat förhållande mellan
människa och djur (Schanche 2000:325-326). De djur
som var knutna till pälsjakten sågs inte längre som
direkt livgivande, utan de kan istället ha kopplats till
yttre kontakter och cirkulationen av metallföremål.
Frågan om varför metallföremål började uppträda vid
offerplatser vid denna tid har inte diskuterats i någon
större omfattning. Diskussionen har nästa uteslutande
fokuserats på varför deponeringen av metallföremål
upphörde samt vilka orsaker som kan ha legat bakom
förändringar över tid av de olika typerna av metall-
föremål som deponerades (Serning 1956:103-104;
Zachrisson 1984:95-97; Wallerström 1995:208-209 m fl).
     Stalotomter i fjällområdet, metallförande offer-
platser och tomtningar längs Norrlandskusten är några
av de mest typiska företeelserna för denna period.
Genomgående är även att deras användningsperiod
tycks ha infallit under samma tid, mellan ca 800- 1350
e. Kr. Detta talar för att något skedde kring 800 e. Kr
som fick konsekvenser för hela övre Norrland, ända
från kustområdet till fjällområdet. Det tvära brott som
tycks ha skett vid mitten av 1300-talet antyder att det
även vid denna tid skedde förändringar som fick åter-
verkningar över ett stort geografiskt område. Många
forskare har också diskuterat de bakomliggande orsakerna
till de förändringar som skedde under 1300-talet.
Arkeologen Inger Zachrisson (1984:95-97) har kopplat
upphörandet av deponeringen av metallföremål i
offerdepåer till digerdödens härjningar i Norge under
åren 1349-1350. Samtidigt som digerdöden spreds över
Norge inträffade, enligt Zachrisson, även en klimat-
försämring. Dessa båda faktorer har ansetts ligga bakom
den kris som drabbade Norge vid denna tid, då mellan
hälften och ¾ av de nordnorska gårdarna övergavs och
den norska statsmakten föll sönder. Detta, menar
Zachrisson, var den främsta orsaken till att metall-
föremål inte längre cirkulerade i norra Fennoskandien
på samma sätt som tidigare och därigenom inte heller
deponerades som offer. Orsaken till detta var att de

system med vilka varor tidigare utväxlats inte längre
var intakta, men också att samerna själva kan ha blivit
drabbade av sjukdomen. Digerdöden har även använts
som en förklaring till varför stalotomterna vid denna
tid upphör att användas (Storli 1994:130-131). Enligt
denna förklaring skulle sjukdomen ha orsakat en
befolkningskris även hos den befolkning som bebodde
stalotomterna, vilket medförde att dessa övergavs.
Dessa förklaringar kan emellertid diskuteras. Först och
främst så tycks förekomsten av mynt i offerplatserna
ha upphört åtminstone 100 år innan digerdöden drab-
bade Nordnorge (Malmer & Malmer 2005:328). Dess-
utom har även de östliga föremålen utgjort en betydande
andel av fyndmaterialet vid offerdepåerna. En kollaps
av de norska handelsnäten skulle därför inte på egen
hand kunna orsaka en total frånvaro av metallfynd för
deponering vid offerplatserna. Det är också tveksamt
hur stor inverkan en sjukdom som digerdöden verkligen
kan ha haft inom mer mobila samhällen. Studier av
smittkoppor har visat att under epidemier i norra
Sverige klarade sig samerna bättre än den övriga befolk-
ningen (Sköld 1997:1-19). Förklaringen till detta står
att finna i det nomadiserande levnadssätt samerna levde,
men även religiösa föreställningar spelade in. Man
trodde att sjukdomen orsakades av onda andar, vilka
det var möjligt att fly ifrån. På grund av detta flyttade
sig samerna bort från de smitthärjade områden och
kom på så sätt lindrigt undan sjukdomen. Det är inte
otroligt att man även under tidigare epidemier agerat
på samma sätt och därigenom undkommit sjukdom.
     Andra forskare har satt de förändringar som skedde
i norra Fennoskandien vid denna tid i relation till olika
skeenden i övriga Skandinavien och Europa. Under
1100-1200-talen började konsolideringen av stats-
makter i både Norge och Sverige. Den norska stats-
makten visade tidigt intresse för de norra delarna av
Fennoskandien. Redan under slutet av 1100-talet bröt
den norska kungamakten den makt som hövdingarna i
Hågoland tidigare haft (Wallerström 1995:199-202).
Detta skedde genom att kungens egna män övertog
sysslor som bland annat skatteindrivning, handel och
utfärdandet av böter, vilket tidigare varit uppgifter som
de lokala hövdingarna hade ansvarat för. I början av
1200-talet infördes statsmakten även en årlig skatt i
Norge. Exporten av torrfisk från norska handelscentran
blev allt vanligare under denna period och vid 1200/
1300-talen övergick torskfisket från husbehovsfiske till
fiske för en större marknad (Zachrisson 1984:7). Detta
fick till följd att gårdar längre in i landet övergavs och
fiskeläger etablerades längs kusten. Fisket var även en
av de mest bidragande orsakerna till att kolonisationen
av Finnmark satte fart under 1300-talet.
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     Den svenska statsmakten tycks inte ha varit lika
snabb som den norska på att knyta de nordliga områ-
dena till sig. Frånvaro av bland annat fornborgar och
runstenar i de nordliga delarna av Sverige skulle kunna
ses som tecken på att den svenska statsmakten hade en
nordlig gräns vid Ångermanland och att den kungliga
administrationen inte berörde områden längre norrut
(Wallerström 1995:12-14). Det var egentligen först
under början av 1300-talet som statsmakten bevisligen
fick ett större intresse och en större inverkan på norra
Sverige. Statsmakten hade en direkt inverkan på Norr-
land genom den kolonisationsverksamhet som igång-
sattes under denna period. Kolonisationsverksamheten
tycks ha varit mycket medveten ifrån statens sida och
skedde till stor del genom donationer av jord (Waller-
ström 1995:160-161). Etableringen av en jordbruks-
bosättning vid denna tid var en del av en svensk expan-
sion i perifera områden. Denna kolonisation samman-
faller även med en kyrklig expansion med byggandet
av kapell och så småningom också kyrkor. Med kolo-
nisationen tycks även ha följt en ny rättsordning och
ett inlemmande av norra Sverige i ett monetärt system.
Under 1300-talet etablerades även marknadsplatser
inom de nya kolonisationsområdena. Dessa handels-
platser kan kopplas till en reglerad handel som upp-
stod vid mitten av 1300-talet, då det så kallade
”bottniska handelstvånget” lagstadgades (Wallerström
1995:146-147, 296). Detta innebar att all handel längs
Östersjökusten blev knuten till Stockholm via ett mindre
antal marknadsplatser, vilka användes under den del
av året då vattenvägarna söderut var farbara. Handeln
i hela Nordeuropa var vid denna tid dominerad av det
Hanseatiska nätverket. Det var genom detta nätverk
som även pälshandeln skedde, vilket innebar att den
nu fick helt andra handelsvägar än vad den tidigare haft
via Novgorod (Wallerström 1995:208-209). Den
svenska statsmakten tog under denna tid även kontrol-
len över lappmarkshandeln då de genom Tälje stadga
1328 knöt de så kallade birkarlarna till sig genom att
införa ett kungligt förbud att störa dessa i sin näring
(Wallerström 1995:251). Även den fred som slöts mellan
Sverige och Novgorod 1323, den så kallade Nöteborgs-
freden, kan ha påverkat de tidigare handelsnätverken,
genom att den nya gränsdragningen medförde att viktiga
handelsleder inom Karelen kom att hamna på den
svenska sidan av gränsen (Wallerström 1995:208).

2.2.2 Norrland blir en del av Sverige
– tiden efter 1400 e. Kr
Under perioden efter 1400 e. Kr fick statsstaterna ett
allt starkare grepp om de nordligaste områdena. Detta
skedde bland annat genom en fortsatt kolonisering av
dessa områden, men också genom missionsverksamhet

och inkorporering av dessa områden i statsstaternas
handels- och beskattningspolitik. Under en stor del av
denna period skedde även gränsdragningar vid flera
olika tillfällen mellan de olika statstaterna som hade
intressen i norra Fennoskandien. Dessa gräns-
dragningar kom att få stora konsekvenser för befolk-
ningen i detta område, bland annat med avseende på
beskattning och flyttmönster (Hansen & Olsen
2004:263-280). Under denna period fick norra Fenno-
skandien en allt starkare kopplingarna till olika fram-
växande statsstater.  Följden av detta blev att den fort-
satta utvecklingen av bland annat bosättning och resurs-
utnyttjande kom att uppvisa stora variationer beroende
på vilken sida av statsgränserna som ett specifikt område
var lokaliserat. För att begränsa diskussionen kommer
därför huvudsakligen förhållandena i det område som
under denna period kom att bli Sverige att beaktas.
     De undersökningar och dateringar som hittills genom-
förts talar för att bosättningen med stalotomter och
kusttomtningar upphörde under perioden mellan 1300-
1400 e. Kr. Till skillnad från detta tycks emellertid bo-
platser med härdar ha varit i kontinuerligt bruk under
denna period. Dateringar av härdar visar att det fanns
boplatser som användes under denna period så väl i
skogsområdet som i fjällområdet (Hedman 2003:141-
143; Mulk 1995:146-149).
     Trots den kontinuitet som dateringarna av härdar
talar för kan emellertid vissa förändringar urskiljas i
det fyndmaterial som påträffats vid boplatser med härdar
i skogsområdet i norra Norrland. Fram till tiden kring
1300-1400 e. Kr, förekommer olika typer av smycken
med så väl östlig som sydlig proveniens vid dessa bo-
platser. Dessa ersätts efter denna period i hög grad av
smycken och ornament som uppvisar en lokal form-
värld och sannolikt i hög grad också producerats lokalt
i området (Hedman 2003a:176-181; Zachrisson
1984:73-77). De lokalt producerade smyckena och
ornamenten kopplas ofta ihop med samisk kultur
eftersom många av dessa föremål även har förekommit
inom den samiska materiella kulturen under senare tid.
     Under 1600-1700-talen skedde ytterligare förändringar
av boplatsmaterialet. Pilspetsar ersätts av blykulor, kul-
tänger och smältor av bly. Dessa förändringar visar att
eldhandvapen under denna period ersatte pilbågen. De
talar även för att jakten ännu under 1600-1700-talet
var en viktig del i resursutnyttjandet i området (Hedman
2003a:173). Förutom förändringarna i jaktvapen började
även andra typer av föremål att cirkulera vid dessa bo-
platser vid denna tid. Det kanske mest typiska fyndet
från denna period är så kallade kritpipor, vilka ofta
används för att datera boplatser med härdar från his-
torisk tid (Hedman 2003a:188).
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     I det material som tillvaratagits från dessa boplatser
i skogsområdet kan förändringar även urskiljas i det
osteologiska materialet. Detta material påvisar, vilket
tidigare nämnts, ett allt större inslag av ben från ren
över tid. Från början av 1300-talet och fram till 1600-
talet är ben från ren nästan helt dominerande i ben-
materialet från boplatserna (Hedman 2003a:198). Huru-
vida denna dominans fortsätter även efter mitten av
1600-talet är svårt att avgöra, eftersom få yngre bo-
platser har undersökts.
     Den icke-agrara bosättningen i Nordnorge under
perioden efter 1400 e. Kr präglas i hög grad av diversi-
fiering och specialisering (Hansen & Olsen 2004:175-
176). De kustsamer som vid denna tid levde i kust-
områden i norra och västra Norge kom att i hög grad
specialisera sin ekonomi på en mängd olika sätt. Det
fanns de som inriktade ekonomin mot kommersiellt
fiske och fångst av havslevande däggdjur, medan andra
levde vid mer permanenta bosättningar där de utövade
jordbruk och boskapsskötsel (Hansen & Olsen
2004:195-197). För de kustsamer som var bosatta inom
de östra delarna av Finnmark i norra Norge kom istället
vildrensfångst att spela en dominerande roll i resurs-
utnyttjandet (Hansen & Olsen 2004:186-187; Vorren
1998). I detta område finns flera omfattande fångst-
gropssystem och fångstanläggningar med närbelägna
boplatser med gammetufter, vilka har kopplats ihop
med de kustsamer som vistades i dessa områden. De
14C-dateringar som genomförts av dessa boplatser visar
att de sannolikt har varit i bruk under 1200-1500-talen,
medan användningen av fångstanläggningarna har fort-
satt fram till 1600-talet.
     Den mest påtagliga förändring som sker av bosätt-
ningen inom samiska områden i norra Finland under
denna period utgörs av uppkomsten av samlingsbo-
platser, så kallade vinterbyar. Vid dessa boplatser uppe-
höll sig medlemmarna i en bysamfällighet (siida) under
vinterhalvåret. Under den tid som samerna befann sig
vid vinterbyn genomfördes bland annat ting, där ären-
den som var gemensamma för hela byn behandlades.
Vid vinterbyn skedde även handel och kyrklig mission
genom tillresande handelsmän och präster (Carpelan
& Kankainen 1990:358-361; Tegengren 1952:43-46).
     Inom de svenska delarna av norra Fennoskandien
skedde flera förändringar under 1600-talet, vilka sanno-
likt fick konsekvenser för bosättningen i området. I
början av 1600-talet genomförde den dåvarande
kungen, Karl IX, en omorganisation av de kyrkliga
församlingarna i lappmarken (Bergling 1964:160-162).
Denna omorganisation innebar att lappmarksförsamling-
arna fick egna platser för kyrkobesök och handel. På
dessa kyrk- och marknadsplatser skulle befolkningen i
lappmarkerna uppehålla sig under vissa tider av året

för att delta vid kyrkliga aktiviteter, handel och skatte-
uppbörd. Den nya ordningen innebar även att all
lappmarkshandel skulle ske vid dessa marknadsplatser
under specificerade marknadsterminer. De uppgifter
som finns kring hur handel i dessa området bedrevs
under tidigare perioder, talar för att privata handels-
män (så kallade birkarlar) under vinterhalvåret besökte
samerna vid deras vinterboplatser (Hansen & Olsen
2004:240-242; Lundmark 2006:21). Enligt många fors-
kare motsvarade dessa vinterboplatser sannolikt de
vinterbyar som vid denna tid förekom i bland annat
norra Finland (Hultblad 1968:68-72; Lundmark
2006:20-21; Mulk 1995:10-14 m fl). Etableringen av
kyrk- och marknadsplatser i lappmarkerna innebar att
den samiska befolkning som tidigare hade varit upp-
delad mellan flera olika vinterboplatser istället kom att
samlas vid ett fåtal, större samlingsplatser. Detta med-
förde sannolikt att ett flertal av de äldre vinterbyarna
kom ur bruk och att den tidigare organisationen av
bosättningen under vinterhalvåret förändrades.
     Redan under tidigare perioder hade den svenska
staten infört beskattning av samerna i mindre skala,
först via birkarlarna, men senare genom statliga fogdar
(Lundmark 2006:36-39). Enligt beskrivningar skedde
skatteuppbörden på samma sätt som lappmarks-
handeln, genom att birkarlarna eller fogdarna besökte
samerna vid deras vinterboplatser. Den skatt som in-
krävdes av samerna under denna period var inte särskilt
omfattande och utgjordes huvudsakligen av pälsverk
och fisk. Under början av 1600-talet genomförde kung
Karl IX även en omläggning av beskattningen i lapp-
marken, vilket tycks ha fått stora konsekvenser för den
samiska befolkningen i området (Lundmark 2006:39-
43). Denna skatteordning innebar att avsevärt större
mängder torrfisk och renar började utkrävas av same-
rna. Uttaget av fisk och renar inverkade på samernas
egen försörjning på ett helt annat sätt än den tidigare
skatten, där pälsverk utgjorde en betydande del av
skatteuppbörden. Den nya skatten var även betydligt
mer omfattande än den tidigare skatten, vilket innebar
att samerna fick svårt att klara av de nya pålagorna.
Enligt historikern Lennart Lundmark medförde denna
skatteomläggning att samerna successivt utvidgade sina
renhjordar för att kunna betala den del av skatten som
erlades i renar (Lundmark 1982:173).
     Den skatt som togs ut av samerna under 1500-talet
var i hög grad kopplad till handel. Handeln med päls-
verk var mycket omfattande under denna period och
uppnådde ett maximum under 1570-talet (Hansen &
Olsen 2004:244). Vid 1600-talets början var däremot
läget ett annat. Under denna period fanns ett ökande
behov av att försörja de allt större svenska arméerna.
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Det var sannolikt detta som låg bakom den skatte-
omläggning som genomfördes vid denna tid. Den skatt
som togs ut i pälsverk och skinn måste först säljas innan

den kunde omvandlas till föda för soldater, medan skatt
som togs ut i torrfisk och renar var mer rationell i detta
avseende (Lundmark 2006:39-40).
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3. Teoretiska aspekter på bosättning och
resursutnyttjande i norra Norrlands

skogsområden

Avhandlingens fokus på bosättning och resursutnytt-
jande i anslutning till boplatser med härdar i norra Norr-
lands skogsområden kan främst belysas genom frågor
kring äldre tiders markanvändning, resursutnyttjande
och boplatsorganisation i dessa områden. Antropologi-
ska undersökningar, lika väl som historiska upp-
teckningar om äldre nordliga samhällen, visar emellertid
att under tidigare perioder var inte natur och kultur,
samhälle, religion och resursutnyttjande separerade på
samma sätt som i dagens samhälle (Grøn et al 2003:1-3).
Istället levde människorna i en relation till naturen där
ett lyckat resursutnyttjande kunde vara beroende av hur
väl ceremonier och ritualer utfördes. Boplatsers orga-
nisation och bosättningsmönster kan även ha haft sin
grund i världsuppfattning och social organisation lika
väl som i ekonomi, naturmiljö och resurstillgång. Detta
innebär att en studie av resursutnyttjande och bosätt-
ning måste ha ett holistiskt perspektiv, där inte bara
naturmiljön och dess förutsättningar för bosättning och
resursutnyttjande beaktas.
     Det är också nödvändigt att studera flera aspekter
av livet under äldre perioder, vilket även innefattar bland
annat världsuppfattning, religion, social organisation
och yttre kontakter. Många arkeologer har också fram-
hållit att det är nödvändigt att ha en uppfattning om
ekonomi och social organisation vid studier av
bosättningsmönster och kulturell förändring (Cribb
1991:211; Grøn 1991b:100). Arkeologiskt sett kan dessa
aspekter studeras utifrån de spår som bevarats i land-
skapet efter tidigare mänskliga aktiviteter. Dessa spår
utgör vad som ofta kallas för kulturlandskap och de
kan bestå av olika typer av materiell kultur, men de kan
också omfatta olika förändringar av naturmiljön som
dessa aktiviteter orsakat. I likhet med föremål kan inte
heller kulturlandskap anses ha någon vidare betydelse
om det inte kopplas samman med de mänskliga aktivi-
teter som en gång utövats i landskapet. Därför bör även
analyser av kulturlandskap fokuseras på de aktiviteter
som ägt rum och inte på föremål och platser i sig
(Jordan 2003:17-19).

3.1 Förändring i det arkeologiska
materialet

Begreppet förändring utgör även en central del av detta
arbete. Det är därför viktigt att diskutera och definiera
detta begrepp. Hur kan förändring urskiljas i materialet?
Hur kan förändringar tolkas och förklaras? Vad orsakar
förändringar? Detta är frågor som under lång tid har
diskuterats inom så väl arkeologi som antropologi.
Olika teoretiska skolor har haft olika syn på förändring
och därigenom även i viss mån utvecklat avvikande
förklaringar till förändringsprocesser. Under 1800-talet
betraktades förändring som en process, vilken skedde
i flera förutsägbara steg. Dessa steg, eller utvecklings-
stadier kunde sammanfattas i olika periodindelningar
och typologier. För att kunna urskilja regionala skillna-
der från förändring utvecklades därför kulturarkeologin.
Inom kulturmiljöarkeologin ansågs förändring som ute-
slutande orsakad av yttre kulturell påverkan, antingen
genom kulturlån, spridning av kulturdrag (diffusion)
eller genom migration (Baudou 2004:179-192; Olsen
2003:26-29). Även inom den processuella arkeologin
har förändringar setts som uteslutande initierade av yttre
faktorer. I detta fall orsakas dessa emellertid av en
obalans i samspelet mellan samhälle och naturmiljö,
antingen genom förändringar av naturmiljön eller genom
befolkningsökningar (Olsen 2003:114-119). Den marx-
istiska arkeologin har istället sett förändringar som
orsakade av inre samhälleliga motsättningar (Olsen
2003:124-129). De arkeologiska teorierna kring
förändringsprocesser har emellertid varit struktur-
orienterade och i hög grad fokuserat på yttre faktorers
roll, samtidigt som människans egen roll i stort sett
förbisetts. Under senare tid, genom den
postprocessuella arkeologin har istället individen kommit
mer i centrum för förändringsprocesser. Förändringar
ses i stor utsträckning som resultat av individuell
problemformulering och problemlösning (Riches
1982:172-174; Olsen 2003:137-139). I samband med
den postprocessuella arkeologins uppkomst, utvecklades
aktörsorienterade teoretiska modeller även inom mer
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processuellt inriktad arkeologi. Ett exempel på detta
utgörs av den så kallade ”optimal foraging theory”,
vilken förutsätter att människan konsekvent verkar för
att få största möjliga ekonomiska utbyte genom minsta
möjliga arbetsinsats (Bettinger 1991:83-112). Enligt en
vitt spridd uppfattning bland postprocessuella arkeo-
loger är det emellertid näst intill omöjligt för oss idag
att få klarhet i forntida människors kulturellt betingade
världsuppfattning och kunskaper som står till grund
för denna problemdefinition och problemlösning (Olsen
2003:96-97). Anledningen till detta är att vi idag är
bundna till vår tids världsuppfattning, vilken fungerar
som ett ”filter” vid studier av forntida samhällen.
     Oavsett vilken teoretisk utgångspunkt som används
är det emellertid nödvändigt att sätta in det arkeolo-
giska materialet i ett vidare perspektiv om det ska vara
möjligt att utskilja förändringar. Arkeologen Peter
Jordan (2003:31, 63) anser att förändring, så väl politisk
och ekonomisk som ideologisk, kan definieras som en
förändring av det rumsliga och tidsmässiga utövandet
av social praxis. Detta sker i samband med att nya typer
av aktiviteter och materiell kultur inkorporeras i sam-
hällslivet. Förändring utgörs emellertid av processer
som sker över kortare eller längre tid, samtidigt som
det arkeologiska materialet ofta representerar
ögonblicksbilder av tidigare perioder. För att föränd-
ringar ska vara möjliga att se är det därför nödvändigt
att jämföra flera olika sådana ögonblicksbilder, från
olika tid. En åldersbestämning av lokalerna är nödvändig
för att utskilja kronologisk förändring i det arkeolo-
giska materialet till skillnad från samtida regionala eller
lokala skillnader. Förändringar kan äga rum i global,
regional så väl som i lokal skala. En förändring som
sker i större skala får även följdverkningar på lokal nivå
(Jordan 2003:48-53). Vid undersökningar av förändringar
utifrån ett lokalt arkeologiskt material är det därför
nödvändigt att sätta in de förändringar som kan urskiljas
lokalt även i ett regional och globalt sammanhang.

3.2 Materiell kultur och det arkeologiska
materialets rumslighet

I likhet med förändring, har även synen på materiell
kultur varierat över tid inom arkeologin (Baudou
2004:179-192, Olsen 2003:147-185). Kulturarkeologer
såg materiell kultur som en källa till kulturell klassifice-
ring och som en måttstock på samhällets utveckling.
Inom den processuella arkeologin studerades främst
den materiella kulturens funktion och detta material
sågs primärt som redskap som användes för människans
anpassning till naturen. Materiell kultur ansågs antingen

ha en praktisk funktion, så som redskap, eller en mer
symbolisk social eller religiös funktion. Det stod dock
snart klart att det är problematiskt att dela in materiell
kultur i antingen funktionella eller symboliska föremål,
eftersom samma föremål mycket väl kan uppvisa så
väl en funktionell som en symbolisk funktion.  Under
1970-talet fokuserades istället en stor del av den arkeo-
logiska forskningen på att studera kopplingen mellan
mänskligt beteende och materiell kultur mer detaljerat.
Detta genomfördes främst genom etnoarkeologiska
studier av nutida samhällen som lever på traditionella
sätt (Olsen 2003:156-157). Inom den postprocessuella
arkeologin har fokus istället huvudsakligen lagts just
på den materiella kulturens flerbottnade betydelse.  Man
anser att samma föremål kan ha olika betydelse i olika
sammanhang. Föremål, men även mänskliga handlingar,
kan ha olika betydelser genom att de uppvisar både en
mer direkt, primär betydelse, och en sekundär, symbo-
lisk betydelse (Hodder 1982a:11). Det sätt på vilket
materiell kultur kan relateras till samhället anses även
vara beroende av ideologiska symboler och symboliska
koder inom de specifika samhällena. Den materiella
kulturen kan därför uppvisa variationer beroende på
den ideologi som dominerar inom samhället. Detta
innebär även att varje studerat samhälle måste ses som
unikt och bör därför studeras separat (Hodder
1982a:209-217).
     Materiell kultur kan även signalera olika grupp-
tillhörigheter. Ända sedan kulturarkeologin utvecklades
under 1800-talet har man ansett sig kunna göra sådana
indelningar genom att studera standardiserade form-
uttryck, eller stilar inom den materiella kulturen. Genom
vissa stiluttryck kan en grupp signalera sin gemenskap
med varandra, men även sin skillnad gentemot andra
grupper. Denna markering anses vara mest markant
vid kulturgränser, där flera olika etniska grupper möts
(Barth 1969:15-16; Olsen 2003:31-36).  Detta innebär
att stilistiska skillnader inom det arkeologiska materialet
skulle kunna representera olika kulturella eller etniska
grupperingar. Det är emellertid vanskligt att definiera
etnicitet endast utifrån den materiella kulturen. Anled-
ningen till detta är att etnicitet och kulturell identitet
ofta signaleras på en mängd olika sätt, varav den mate-
riella kulturen endast utgör en del. En annan proble-
matisk fråga är hur många särdrag den materiella kultu-
ren måste uppvisa för att det ska vara möjligt att av-
gränsa en etnisk eller kulturell grupp. Det vanligaste
argumentet som framförs inom arkeologin är att det är
viktigt att beakta hela kontext, och inte enskilda före-
mål eller företeelser (Hodder 1982a:212-218; Wells
2001:25 m fl). En härd är inte samisk i sig själv, utan
den kan tolkas in i ett etniskt sammanhang i kombination
med flera andra företeelser, så som bland annat fynd-
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material och lokalisering i landskapet. Det kan emeller-
tid vara vanskligt att förutsätta att likheter i materiell
kultur också innebär att en enda kulturgrupp har före-
kommit. Arkeologen Roger Cribb har genom sina
etnoarkeologiska undersökningar i södra Turkiet kunnat
se att stora likheter finns mellan nomader och bofasta
grupper som lever inom samma områden (Cribb
1991:65). Inom de områden som Cribb har genomfört
sina undersökningar klär sig ofta nomader och bofasta
på samma sätt, talar samma dialekt, använder sig av
samma typ av hushållsredskap och håller samma djur-
arter. I vissa fall tillhör de till och med samma stam.
De skillnader som förekommer mellan grupperna är
oftare istället ideologiska, organisatoriska och ekono-
miska.  Materiell kultur så som redskap, klädedräkter
och andra vardagsföremål samt det animalosteologiska
materialet som dessa två grupper kan tänkas efterlämna
sig till arkeologer torde därför inte skilja sig särskilt
mycket. Anledningen till detta är bland annat att inga
specifika redskap används inom boskapsskötseln i dessa
områden. De flesta föremål som används är dessutom
bärbara, vilket innebär att den största delen av den
materiella kulturen helt enkelt tas med vid flyttning
från boplatsen. En stor del av de föremål och redskap
som används av nomader har förmodligen även till-
verkats av organiskt material som snabbt bryts ned och
de metallföremål som används har förmodligen åter-
använts även tidigare i lika hög grad som de görs idag
inom nomadsamhällen i dessa områden. De skillnader
som förekommer mellan dessa grupper står främst att
finna i bostadens och boplatsens utformning och organi-
sation, så väl som bosättningsmönster. Skillnader i
ideologi och eventuellt även världsuppfattning skulle
möjligtvis också kunna urskiljas i skillnader i religions-
utövning, åtminstone med avseende på mer lokala tradi-
tioner och ritualer.
     När Cribb genomförde sina fältundersökningar av
bebodda nomadboplatser i Turkiet framträdde organisa-
tionen vid boplatsen tydligt (Cribb 1991:2). Detta
boplatsmönster var även relaterad till en vidare organi-
sation av nomadiskt och pastoralt levnadssätt. Cribb
kunde urskilja olika organisationsnivåer och regleringar
för bosättningen. Det fanns regler som styrde utform-
ning och lokalisering av arbetsytor och anläggningar i
förhållanden till bostadstälten. Det förekom även regler
som bestämde hur tälten skulle organiseras i förhållande
till varandra och till den övriga omgivningen. Förutom
detta fanns det även restriktioner kring var själva bo-
platsen kunde förläggas. Även hur ytan inuti tälten skulle
användas var styrt av ett komplext regelverk (Cribb
1991:100). Cribb menar även att den organisation som
var tydlig vid nomadboplatser skiljer sig markant från
andra typer av boplatser. Om en övergiven boplats

uppvisar samma organisation som de undersökta
nomadboplatserna skulle denna därför med stor sanno-
likhet ha använts inom ett nomadiskt bosättnings-
mönster.
     Det arkeologiska materialets rumsliga fördelning har
varit i fokus för fler arkeologiska undersökningar än
Cribbs etnoarkeologiska studie från 90-talet. Denna
forskning går emellertid inte mycket längre än ungefär
femtio år tillbaka i tiden och är till stora delar kopplad
till den processuella arkeologin (Kroll & Price 1991:1-3).
De äldsta studierna kring rumsliga strukturer omfattar
endast enklare analyser av strukturer som är visuellt
urskiljbara på översiktskartor. Vid övergången mellan
60- och 70-talen skedde emellertid en utveckling av
karttekniken, vilket möjliggjorde visuella analyser av
kartor med flera datalager. I samband med utvecklingen
av den processuella arkeologin blev det även vanligt
att använda olika kvantitativa metoder för att urskilja
rumsliga mönster i det arkeologiska materialet. För att
tolka de rumsliga mönstren blev även etnoarkeologiska
observationer av nu levande jakt- och fångstsamhällen
viktiga. Senare har delar av denna forskning kritiserats,
bland annat för att den framställer analys och tolkning
som oproblematisk och objektiv (Olsen 2003:50-53).
Kritik har även framförts mot den processuella arkeo-
logins sätt att använda etnografiska analogier från ett
geografiskt och kulturellt område för att tolka samhällen
i helt andra områden (Tilley 1996:1-5). Det ifrågasattes
också om de rumsliga mönstren som kunde urskiljas
genom kvantitativa analyser nödvändigtvis var betydel-
sefulla vid tolkningar av mänskligt beteende. Under
senare tid har därför forskningen kring aktivitetsytor
och rumsliga mönster nyanserats en aning. Tyngd-
punkten har även förflyttats från den processuella
arkeologins strävan att utveckla metoder för att utskilja
rumsliga strukturer, till tolkning av de rumsliga mönst-
ren (Kroll & Price 1991:7).
     Inom socialteoretisk forskning ses rumslighet som
ett resultat av olika aktiviteter som tidigare utövats på
olika platser, under olika tidpunkter, av olika människor.
Detta innebär att rumsliga strukturer inom så väl kultur-
landskap som boplatser även kan ha ytterligare en dimen-
sion som medium genom vilket sociala relationer och
kulturella uppfattningar kan skapas, upprätthållas och
reproduceras (Bourdieu 1977:87; Giddens 1984:60-61).
Rumsliga strukturer kan genom detta också fylla en
funktion vid socialiseringsprocesser (Jordan 2003:17-18).
Genom rutinmässiga aktiviteter vid exempelvis bo-
platser eller aktivitetslokaler och genom förflyttningar
inom kulturlandskapet kan individer socialiseras in i
samhällets specifika kulturella och sociala normer och
värderingar. Det är därför möjligt att studera även kul-
tur, världsuppfattning och samhällsstruktur utifrån
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arkeologiskt material som producerats genom mer var-
dagliga aktiviteter vid så väl boplatser som inom övriga
delar av kulturlandskapet. På boplatsnivå kan den
rumsliga strukturen vittna om relationer mellan de
familjeenheter som samtidigt finns vid boplatsen. Den
rumsliga organisationen inuti bostäder kan även spegla
relationer mellan olika individer inom familjeenheterna.
På en mer övergripande nivå kan även lokalisering av
och relationen mellan flera olika boplatser ge informa-
tion om bosättningsmönster samt olika aktiviteters
rumslighet inom ett större område. Även på denna,
mer övergripande nivå kan rumslighet avslöja en hel
del om de samhällen som studeras. Fördelningen av
boplatser och andra anläggningar i landskapet kan ge
information om vilka resurser som kan ha utnyttjats
och vilka av dessa som hade störst betydelse. Förhållan-
den mellan olika boplatser kan även påvisa geografiska
avgränsningar av olika bosättningsområden, men de
kan även ge indikationer på boplatsernas sociala kopp-
ling. Offerplatser, gravar och liknande anläggningar kan
ge en inblick i tidigare världsuppfattning, men också i
hur landskapet uppfattades av den dåtida människan.
     Den rumsliga organisationen inom jakt- och fångst-
boplatser har huvudsakligen inom etnografiska och
arkeologiska studier förklarats i funktionella termer.
Hur intensivt boplatsen använts, hur många personer
som bodde vid boplatsen, hur länge boplatsen för-
väntades användas, de aktiviteter som utfördes och
naturmiljön vid boplatsen har ofta ansetts vara avgörande
faktorer för hur boplatsen organiserats (Bartram et. al
1991:140). Boplatsens organisation har av många fors-
kare även ansetts spegla den rådande sociala organisa-
tionen i samhället (Grøn 1991a:7; Whitelaw 1991:140).
Etnografiska undersökningar som har behandlat rums-
lig organisation visar emellertid att detta inte stämmer
helt och hållet. I vissa samhällen speglar den rumsliga
organisationen vid boplatsen social organisation, medan
detta inte är fallet inom andra samhällen. Detta har av
många förklarats med att rumsligt beteende och orga-
nisation speglar en världsuppfattning, eller en samhälls-
uppbyggnad (Hodder 1982a:193-195; Tanner 1991:22).
Rumslighet används för att uttrycka en filosofi som
kan förekomma inom samhället, men den kan också
utgöra en form av idealsamhälle som inte förekommer
i verkligheten. Den sociala organisationen kan medvetet
speglas i den rumsliga organisationen, men även då
detta inte medvetet genomförts kan ofta den rumsliga
organisationen ge information om samhällets organi-
sation.
     Under senare tid har även andra aspekter av rumslig
organisation diskuterats inom så väl arkeologi som
antropologi. Människans rumsliga beteende och orga-
nisation av sin boplats och bostadsyta har kopplats

samman med icke-verbal kommunikation och inter-
aktion mellan olika individer (Grøn 1991b:100-101;
Whitelaw 1991:183). En boplats kan organiseras så att
kommunikation och interaktion mellan olika individer
och hushåll underlättas, men organisationen kan också
försvåra detta. Den rumsliga organisationen av så väl
boplatsyta som bostadsyta har även kopplats samman
med så väl gender som släktskapsförhållanden
(Boismier 1991:210-211; Engelstad 1991:49-54;
Whitelaw 1991:153 m fl). Även världsuppfattning och
religiositet har av många forskare ansetts påverka
rumslig organisation i samband med bosättning (Storli
1994:117-124; Mulk 1995:204-211). Antropologen
Adrian Tanner (1991:21-23) menar att det förekommer
flera olika typer av rumslig organisation, vilka repre-
senterar olika delar av det samhälle de förekommer
inom. Tanner har definierat olika typer av rumslighet,
vilka kan användas vid analyser av rumsliga mönster
och rumslig organisation. ”Symbolisk social rumslighet”
utgör den rumsliga organisationen som är ett resultat
av kulturella regler som gäller inom befolkningsgrupper.
Från denna skiljer sig ”signalerad social rumslighet”,
vilken består av rumslighet som är direkt orsakad av
skillnader i aktiviteter som människor utför på grund
av olika sociala roller. Det Tanner benämner som
”ikonografisk social rumslighet” utgörs av en rumslig
organisation som på ett mer symboliskt sätt illustrerar
den sociala organisationen. Denna typ av rumslighet
ger ofta en symbolisk idealbild av samhället. Förutom
”ikonografisk social rumslighet” förekommer även icke-
ikonografiska exempel på rumslighet, vilka represen-
terar något annat än gruppens egen sociala organisation.
Denna rumslighet är ofta kopplad till ritualer och be-
nämns därför av Tanner som ”rituell rumslighet”.
     Under 1970-talet utvecklades även en ny inriktning
inom psykologin som fick benämningen miljöpsykologi
(Canter 1991:11-12). Denna gren av psykologin har i
hög utsträckning studerat människans psykologiska
anpassning i rumsligt avseende och har genom detta
kunnat påvisa att mänskligt rumsligt beteende inte alls
är slumpmässigt. Antropologiska och etnoarkeologiska
undersökningar som även innefattat rumslighet pekar
på att det finns rumsliga företeelser som endast har
kulturellt specifika förklaringar, men att det också före-
kommer enhetlighet över  olika kulturgrupper när det
gäller mänskligt rumsligt beteende (Grøn 1991b:101-102).
Inom samhällen där bostaden utgörs av ett enda rum,
utan någon inre fysisk avgränsning av utrymmet före-
kommer vissa organisatoriska regler som kan anses vara
universella för denna typ av bostad. Karaktäristiskt är
att det förekommer regler kring vem som sitter var inuti
bostaden, där relationerna mellan individerna speglas
av den position var och en har inuti bostaden. Vanligtvis
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sitter de som är närmast släkt med varandra nära ihop,
medan mer avlägsen släkt sitter längre ifrån varandra.
Olika delar av bostaden uppvisar även olika grad av
prestige. I många samhällen utgör den del av bostaden
som vetter mot dörren ett område med låg prestige,
medan området längst från dörren sammankopplas
med hög prestige. I en liten bostad utgör delen längst
ifrån dörren den mest optimala platsen för visuell kom-
munikation. Från denna plats är det möjligt att ha upp-
sikt över samtliga som vistas inuti bostaden samtidigt
som man från denna plats kan hålla uppsikt över och
blir sedd av de personer som stiger in i bostaden. Denna
del associeras även ofta med den mest prestigefyllda
personen.
     Den rumsliga organisationen vid boplatser kan i
likhet till bostadens organisation även tolkas utifrån
mer allmängiltiga regelverk. Enligt arkeologen Ole
Grøn (1991b:105-109), kan vissa generella tolkningar
göras av boplatser där de flesta bostäder har varit i bruk
vid samma tid och där boplatsen är lokaliserad på en
fysiskt och visuellt öppen yta. Inom en grupp av bo-
städer vid en boplats har de hushåll som bor i de mest
centrala bostäderna de bästa möjligheterna att utveckla
vänskapsrelationer, samt samla och kontrollera infor-
mation inom boplatsen. Dessa skulle därför kunna
utgöra de mest socialt centrala hushållen vid boplatsen.
Boplatser där bostäder arrangerats i en enda rad kom-
mun icerar något helt annat. Även vid dessa boplatser
har de mittersta bostäderna ett mer centralt läge med
avseende på kommunikation än de bostäder som är
lokaliserade till radens ändar. Trots detta så har de bo-
städer som anlagts i mitten av raden inte alls samma
möjligheter till kontroll och visuell dominans över övriga
bostäder, som en boplats där bostäderna är organiserade
i en ring eller i ett kluster kring en eller några bostäder.
Detta skulle kunna tala för att samtliga invånare vid
dessa radorganiserade boplatser har samma status i
samhället. Radorganiserade boplatser där bostäderna
anlagts i anslutning till en strandlinje eller liknande skulle
dessutom kunna indikera att alla hushåll vid boplatsen
hade samma tillgång till stranden, vattnet och de resur-
ser som förekommer där.
     Antropologiska och etnoarkeologiska undersökningar
visar även att avståndet mellan bostäder vid boplatser
uppvisar olika normer inom olika kulturer (Grøn
1991b:109-113). Det är emellertid inte ovanligt att bo-
städer anlagts med regelbundna avstånd, så kallade
”buffertytor”. Dessa buffertytor kan både fungera som
aktivitetsområden för de separata hushållen, och som
ytor för att avskilja olika hushåll. Detta skulle kunna
innebära att bostäder inom en boplats som anlagts långt
ifrån varandra kan betyda att hushållen hade behov av
stora buffertytor, eventuellt för att de utförde utrymmes-

krävande aktiviteter, eller för att markera särskillnad av
något slag från de intilliggande bostäderna och
bosättningsenheterna.
     De likheter som förekommer kan även i många fall
vara avhängiga av vad som är mest funktionellt och
praktiskt. Det förekommer ofta skillnader mellan bo-
platser som använts under längre period eller flera
perioder, och boplatser som använts mer kortvarigt
(Whitelaw 1991:175-176). Vid en boplats som är i bruk
under längre perioder är det nödvändigt att regelbundet
städa inom bostads- och boplatsytor. Det skräp och
avfall som städas undan samlas sedan ofta i sekundära
depositioner i anslutning till boplatsen. Det finns
emellertid skillnader mellan olika grupper i avseende
på hantering av avfall. Inom en enda grupp kan synen
på avfall och dess hantering skilja sig mellan olika kate-
gorier av avfall. Förutom avfallshantering visar även
många etnografiska undersökningar att vid denna typ
av boplats är anläggningarna ofta omsorgsfullt konstru-
erade samt att olika typer av förvaringsanläggningar ofta
förekommer. Vid mer kortvarigt brukade boplatser
finns ofta inte något behov av städning och hantering
av avfall. Anläggningar vid dessa boplatser är ofta även
mer provisoriskt konstruerade än de vid de boplatser
som används under längre tid. Den tillfälliga bosätt-
ningen kräver inte heller förvaring av utrustning eller
mat.
     Även det antal personer som samtidigt bor vid en
boplats har betydelse för boplatsens rumsliga organi-
sation. En boplats som endast används av ett mindre
antal personer uppvisar vanligen också ett mindre antal
bostäder, ofta 2-3 stycken. Organisationen av dessa är
ofta slumpmässig, vilket skulle kunna tolkas som att
denna är inte är särskilt viktig. Uppenbart är däremot
att närhet mellan bostäderna är av stor vikt, eftersom
de ofta ligger samlade inom 3 m från varandra. Detta
skulle kunna tolkas som att närhet för kommunikation
och interaktion var viktig mellan innevånarna vid
boplatserna. Vid boplatser där ett större antal människor
samtidigt vistas blir också organisationen mer tydlig.
Den rumsliga organisationen inom boplatsen blir viktig
för att praktiska göromål ska fungera då ett stort antal
människor ska samsas inom en begränsad yta. Men den
rumsliga organisationen kan också användas för att
kommunicera olika saker, som exempelvis samhörighet
eller statusskillnader. Etnografiska undersökningar av
jakt- och fångstboplatser världen över visar att organi-
sationen vid boplatsen till stor del kan kopplas till vilken
typ av social grupp som använder den (Whitelaw
1991:165). Denna organisation är i hög grad baserad
på en indelning i så kallade band, vilka utgörs av ett
antal besläktade familjer som under olika delar av året
lever tillsammans i olika konstellationer inom ett
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gemensamt bosättningsområde (se vidare i Johnsson
& Earle 1987:30-31). Undersökningarna visar att av de
boplatser där flera familjer, motsvarande ett band, vis-
tats är 33% helt slumpmässigt organiserade, medan 28%
uppvisar cirkulär organisation och 32% är organiserade i
kluster. Det förekommer att denna typ av boplats har
en linjär organisation, men det är förhållandevis ovanligt.
Linjär organisation och organisering i kluster är däremot
vanligare vid boplatser som använts av flera band. Det
tycks emellertid föreligga vissa geografiska skillnader
med avseende på boplatsens organisation.
Etnoarkeologiska undersökningar inom arktiska och
subarktiska områden talar för att en linjär boplats-
organisation är betydligt vanligare i dessa områden än
i områden längre söderut (Whitelaw 1991:165). Vid
dessa boplatser är bostäderna vanligtvis förlagda i linje
längs en strand, vilket innebär att alla hushåll har direkt
tillgång till så väl stranden som vattnet. De nordliga
jakt- och fångstgrupperna skiljer sig även från de syd-
ligare i andra avseenden. Hos många av dessa folk-
grupper förekommer ingen uppdelning av bytet, utan
förrådsstategier verkar istället ha varit mer spridda i
dessa områden (Binford 1991:126). Inom etnografiskt
dokumenterade jakt- och fångstbefolkningar i nord-
liga områden är även skillnader mellan män och kvinnor
i sina roller och aktiviteter mer uttalade än inom mer
sydligt belägna områden (Stevenson 1991:286-287).
Den rumsliga organisationen inom många av dessa
nordliga samhällen baseras dessutom till stora delar
även på ålder.
     De flesta arkeologiska boplatsundersökningar har
inriktats på enstaka härdar eller mindre boplatsytor.
Etnoarkeologiska undersökningar visar emellertid tyd-
ligt att en boplats omfattar betydligt mer än själva härden
(Cribb 1991:172; Whitelaw 1991:166-167). Det är inte
ovanligt att boplatserna sträcker sig över flera hundra
meter och att bostäderna inom boplatsen kan vara
lokaliserade på betydande avstånd från varandra. Av-
ståndet mellan bostäderna kan ge indikationer på hur
viktigt samarbete har varit mellan olika hushåll inom
boplatsen (Whitelaw 1991:168). Där samarbete vid re-
sursutnyttjande och uppdelning av bytet har varit viktigt
kan bostäder för samarbetande hushåll och individer för-
väntas vara lokaliserade nära intill varandra. En närhet
mellan bostäderna underlättar kommunikation och
interaktion, men det gör det även möjligt att hålla de
andra hushållen under uppsikt för att se vad de gör
och inte gör. Där inget samarbete förekommer vid
resursutnyttjande kan man förvänta sig en helt annan
fördelning av bostäderna. Eftersom inget samarbete
förekommer är det inte heller nödvändigt för indivi-

duella produktionsenheter att ständigt kommunicera
med varandra. Istället kan dessa hushållsenheter bo-
sätta sig på ett tydligt avstånd ifrån varandra för att
betona sin självständighet och skapa avskildhet.
     Inte bara boplatsens organisation har diskuterats i
tidigare studier, utan även ett mindre antal studier av
rumslig organisation inuti bostäder och inom andra
typer av aktivitetsytor har genomförts. Genom
etnoarkeologiska studier har arkeologen Lewis Binford
kunnat visa hur material deponeras kring en härd som
varit lokaliserad utomhus (Binford 1983:153). Kring
denna typ av härd sitter personer vanligtvis i en cirkel.
Detta innebär att avfall av mindre storlek anhopas i
nära anslutning till härden inom ett smalt cirkulärt
område. Större avfall kastas antingen bakåt eller framåt
och bildar cirklar eller mer spridda avfallsdepositioner
längre ur från härden.
     En härd som varit lokaliserad inuti en bostad, där
städning förekommit uppvisar istället ofta ett helt annat
mönster. Den ursprungliga golvytan i dessa bostäder
är vanligtvis så gott som tom på fynd. De fynd som
kan förekomma inom dessa ytor utgörs främst av mindre
föremål och avfall som inte avlägsnats vid städningen
av bostaden. Vid den ursprungliga vägglinjen kan också
material undgå bortstädning. Därför kan föremål och
avfall bevaras i högre utsträckning i ett smalt band längs
med den ursprungliga väggen. Inom eskimåsamhällen,
så väl som inom samiska samhällen har dessutom härdar
som använts inuti bostäder vanligtvis varit stenkantade.
Anledningen till detta var att förhindra att golv-
beklädnad och annat inuti bostaden fattade eld (Binford
1983:156-158; Carr 1991:240-243; Ryd 2005:29-30).
Detta gör det eventuellt möjligt att skilja mellan en härd
som använts inuti en bostad med golvtäckning, från
en utomhushärd.
     Det material som förekommer vid äldre bosättningar
i norra Norrlands inland är sparsamt. Den bosättning
som denna avhandling behandlar kan huvudsakligen
spåras med hjälp av härdarna. I anslutning till härdarna
förekommer även ofta mindre mängder brända ben
och föremål av sten och metall. Organiskt material har
bevarats i mycket begränsad omfattning. Hur ska detta
material tolkas, och vad kan det säga om äldre bosätt-
ning och levnadssätt? Det arkeologiska materialet vi
idag hittar utgör endast fragment av den ursprungliga
materiella kulturen, vilket innebär att vi utifrån detta
endast kan få begränsad inblick i äldre förhållanden.
De fynd som vanligtvis påträffas vid härdarna i Norr-
botten speglar även mer vardagliga aktiviteter som bland
annat tillredning av mat, gjutning av blykulor, tobaks-
rökning i kritpipor och eldning. Enligt den social-
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teoretiska forskningen, så väl som etnografisk och
antropologisk forskning kan emellertid vardagliga aktivi-
teter och rumsliga strukturer mycket väl spegla även
kosmologiska och ideologiska uppfattningar så väl som
sociala förhållanden. Religion och religionsutövning
speglas även mer direkt genom offerplatserna, eller
metalldepåerna, som påträffas i anslutning till områden
med härdar.
     Rumsliga strukturer vid boplatser med härdar har
emellertid inte beaktats i någon större utsträckning.
Förutom diskussionen om härdarnas samtidighet har
få arkeologer försökt sätta rumsliga strukturer vid dessa
boplatser i ett större ekonomiskt, socialt eller rituellt
perspektiv. Arkeologen Timothy Yates (1989) har dis-
kuterat Ränks idéer kring kåtans indelning och tolkat
historiska nedteckningar med utgångspunkt från struk-
turalistisk teori.  Yates menar att indelning av kåtans
golvyta speglar de värderingar och maktstrukturer som
var centrala inom det samiska samhället. Han menar
även att dessa värderingar manifesterades och reprodu-
cerades genom kåtans indelning i motsatspar. Indel-
ningen av kåtan i manligt och kvinnligt, samt heligt
och profant är framträdande även i Ränks undersökningar
(Ränk 1949:100-107). Yates går emellertid ett steg längre
och räknar upp ännu fler motsatspar som han menar
var grundläggande så väl för kåtans indelning som för
samernas livsföring och livsåskådning. Förutom manligt
– kvinnligt och heligt – profant, räknar han även upp
begrepp som bland annat ren – oren, död – liv, jakt –
mjölkning, norr – söder (Yates 1989:257). Den studie
som Yates har genomfört är helt baserad på skriftliga
källor och inte på arkeologiskt material. Därför kan man
ställa sig frågan om den indelning av kåtan som Yates
diskuterar genom sitt mer teoretiska resonemang verk-
ligen återspeglas i det arkeologiska materialet vid
boplatserna.
     Den norska arkeologen Inger Storli har även disku-
terat rumslighet utifrån boplatser med stalotomter
(Storli 1994:117-124). Hon menar att dessa boplatser i
sig hade en viktig kommunikativ roll i samband med
att fjällområdet i högre grad togs i anspråk för bosätt-
ning vid slutet av järnåldern. Stalotomterna fick, enligt
Storli, vid denna tid en viktig symbolisk funktion för
hävdandet av samers bruksrätt inom dessa områden.
Storli drar även paralleller mellan den köksdel (sa boassjo)
som under historisk tid förekommit i samiska kåtor
och förekomsten av större stenar hos vissa härdar i
stalotomterna. Detta tolkas som att stalotomterna har
haft en liknande rumslig organisation som de historiska
kåtorna och att liknande samhällsorganisation, ekonomi
och världsuppfattning bör ha varit kopplat till båda
typerna av boplatser.

3.3 Jakt-fångstsamhällen och
nomadsamhällen

Under den period som denna undersökning speglar
anses så väl ett jakt- och fångstsamhälle som ett nomad-
samhälle ha förekommit inom undersökningsområdet.
Den allmänna bilden är att det ursprungligen fanns ett
jakt- och fångstsamhälle i norra Norrlands inlands-
område där jakt på vild ren, älg och småvilt kombinera-
des med fiske och viss insamling. Detta samhälle ut-
vecklades sedan gradvis till det samiska rennomadiska
samhälle som är känt i området från historisk tid. Det
bör sannolikt finnas tydliga skillnader mellan ett jakt-
och fångstsamhälle och ett rennomadiskt samhälle med
avseende på flera olika aspekter. Den mest uppenbara
skillnaden utgörs av resursutnyttjande, men detta bör
även medföra att skillnader uppstår i organisationen
av bosättningen. Det är inte heller helt otroligt att det
förekommer skillnader mellan de två olika samhälls-
typerna med avseende på bland annat social organisa-
tion och världsuppfattning.
     Forskning kring jakt- och fångstsamhällen har haft
stort utrymme inom arkeologisk och antropologiska
forskning, medan få undersökningar behandlar nomad-
samhällen. Det främsta skälet till detta är att jakt- och
fångstsamhället har setts som en ursprunglig form för
mänskliga samhällen världen över (Bettinger 1991:3-5;
Riches 1982:208). Detta synsätt grundar sig i den syn
på kulturevolution som var dominerande inom arkeo-
logi och antropologi under slutet av 1800-talet och
början av 1900-talet. De jakt- och fångstbaserade
samhällena har även ansetts vara förutsägbara och
enkla och därigenom lätta att tolka. De nu levande
samhällena som studeras av antropologer har i hög
grad ansetts utgöra paralleller till äldre, förhistoriska
samhällen. Det nomadiska pastorala samhället har istäl-
let huvudsakligen betraktats som ett mer sentida feno-
men, vilket utvecklats från jakt- och fångstsamhällen
eller mer sedentära samhällen. Uppkomsten av nomad-
ism anses i stor utsträckning ha varit förhållandevis sen.
Det har till och med förts diskussioner om huruvida
det överhuvudtaget förekommit nomadism inom vissa
områden under förhistorisk tid (se t ex Cribb 1991a:9-10;
artiklar i Norwegian Archaeological Review 1993).
     Den bild av jakt- och fångstsamhällen som speglas
inom arkeologisk och antropologisk forskning är för-
hållandevis enhetlig. Detta samhälle anses ha varit i stort
sett likartat över stora delar av världen och under mycket
lång tid tillbaka. Inom mer nordliga områden har jakt-
och fångstsamhällena varit inriktade på jakt, fångst och
fiske, medan insamling har spelat en underordnad roll
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(Whitelaw 1991:175). Forskningen ger en bild av dessa
samhällen som egalitära bandsamhällen eller familje-
nivågrupper (Ingold 1999:399-405; Riches 1982:109-
117). Detta innebär att samhället saknar formell orga-
nisation och istället utgörs av större familjegrupper som
har en mer lös koppling till varandra genom släktskap
och giftermål. Utnyttjandet av flera olika resurser med-
för även att man flyttar mellan olika resursområden. I
mer nordligt belägna områden har flyttningsmönstret
och resursutnyttjandet i stor utsträckning varit säsongs-
betonade, där man flyttade mellan ett antal basboplatser.
Vid basboplatserna bodde hela familjer, med så väl
vuxna som barn. I närheten av dessa förekom ett antal
aktivitetsboplatser, vilka användes av mindre arbets-
grupper som utnyttjade en eller ett fåtal specifika re-
surser under kortare tid. Inom arktiska och subarktiska
befolkningsgrupper har det även förekommit att befolk-
ningen under vissa delar av året använde större samlings-
boplatser, där flera familjer samlades, medan familjerna
under andra delar av året levde spridda över bandets
resursområde (Riches 1982:21-22). Detta bör ha inne-
burit att vissa boplatser användes av familjegrupper
med en storlek av 5-8 personer, medan andra boplatser
har använts av flera familjer (mikroband eller makro-
band) bestående av upp till 300 personer (Forsberg
1985:10-12; Johnson & Earle 1987:18-21). I samband
med användningen av samlingsboplatser skedde även
ett kollektivt resursutnyttjande, som exempelvis jakt
eller fiske med fångstanläggningar. Det anses inte heller
ha förekommit någon privat äganderätt inom dessa
samhällen, förutom den privata jaktutrustningen. Dessa
samhällen anses även ha haft en världsuppfattning som
var nära sammankopplad med naturen, där bland annat
jaktmagi utgjorde en viktig del (Ingold 2000:65-72;
Riches 1982:10). I övrigt anses religiösa ceremonier vara
lite utvecklade i dessa samhällen och huvudsakligen
kopplade till samlingsboplatserna (Johnson & Earle
1987:19-20).
     På senare tid har emellertid kritik framförts mot
denna generaliserade bild av jakt- och fångstsamhällen
(Bettinger 1991:48-51; Grøn et al 2003:1-2). Kritikerna
menar att denna bild grundas på ett föråldrat synsätt,
vilket bygger på traditionella uppfattningar om jakt-
och fångstsamhällen. Detta synsätt har fått till följd att
jakt- och fångstsamhällen ofta har tolkats med utgångs-
punkt ifrån idéer kring evolution och naturdeterminism.
Etnoarkeologiska undersökningar genomförda under
senare tid visar istället att dessa samhällen i själva verket
utgör en mycket mer heterogen grupp än vad den tradi-
tionella bilden visar, där skillnader förekommer så väl
lokalt som regionalt. De talar också för att flera mellan-
former mellan jakt- och fångstsamhällen och pastorala
samhällen förekommer. Undersökningar av förhållandena

under historisk tid inom skogssamiskt område i norra
Norrland visar att variationer har förekommit även
inom detta område (Marklund 2004:35-37).
     De arkeologiska och antropologiska undersökningar
som genomförts av nomadiska samhällen är mer fåta-
liga än de av jakt- och fångstsamhällen. De är också
mer lokalt begränsade och gör inte heller anspråk på
att vara universellt gångbara. Lika varierande som beskriv-
ningarna av olika nomadsamhällen är också använd-
ningen och definitionen av begreppet nomadism. Anled-
ningen till detta är att nomader inte utgör någon enhetlig
grupp, utan flera olika varianter förekommer. Begreppet
har använts av många som benämning på flera olika
grupper som i samband med sitt resursutnyttjande
flyttar mellan olika boplatser. Arkeologen Roger Cribb
menar dock att den mer korrekta definitionen på
nomadism utgörs av ett flyttande av så väl människor
som resurser mellan olika boplatser:

”Essentially nomadism involves the regular migration of
community together with much of  its productive base within a
single ecological niche.” (Cribb 1991:20)

Denna definition innebär att ett resursutnyttjande där
flyttning sker mellan olika resurser, som inom jakt- och
fångstsamhällen, inte kan räknas som nomadism, utan
begreppet blir tätt förknippat med pastoralism. De
studier som Cribb genomfört av nomadsamhällen i
södra Turkiet visar att ju mer utvecklad pastoralismen
är inom ett samhälle, desto högre grad av nomadism
råder (Cribb 1991:17). Cribbs definition av nomadism
säger emellertid inget om hur stora boskapshjordar ett
samhälle bör ha för att betecknas som nomader. Det
väsentliga är istället att flyttningar sker tillsammans med
hjorden, vilken utgör basen för ekonomin. Ju större
hjordar ett samhälle förfogar över, desto tätare
flyttningar krävs emellertid.
     Antropologen Tim Ingold definierar istället be-
greppet nomadism med utgångspunkt ifrån flytt-
mönster, rörelser i landskapet samt utnyttjandet av en
eller flera ekologiska zoner (Ingold 1987:184-195). I
denna definition görs ingen huvudsaklig skillnad mellan
olika typer av resursutnyttjande, utan innefattar så väl
pastorala samhällen som jakt- och fångstsamhällen.
Enligt denna definition utgörs nomadism av flyttningar
mellan olika boplatser inom en enda ekologisk zon.
Begreppet kan sedan indelas i tre undergrupper (full
nomadism, tethered nomadism och fixed-point nomadism),
beroende av den grad som det mobila flyttmönstret är
kopplat till en centralplats eller ett centralt bosättnings-
område. Karaktäristiskt för alla typer av nomadism,
enligt Ingold, är även att flyttmönstret uppvisar
säsongsmässiga skiftningar mellan perioder då befolk-



Bosättning och resursutnyttjande

44

ningen samlas och perioder då de lever mer utspridda
över bosättningsområdet. Enligt denna definition kan
dock inte de som flyttar mellan olika ekologiska zoner
definieras som nomader. Detta innebär att de ren-
skötande fjällsamerna, vilka huvudsakligen flyttar mellan
skogs- och fjällområdet på säsongsmässig basis, inte
kan räknas till nomader enligt denna definition. Denna
typ av flyttningsmönster benämns istället av Ingold som
migration och kan i likhet till nomadism  innefatta så
väl pastoralister som jakt- och fångstbefolkningar.
     Semi-nomadism och transhumance är begrepp som
Ingold nämner i sin diskussion, men de har också ofta
används av andra för att beskriva nomadiserande
grupper. Mer specifika definitioner av dessa begrepp
har även varierat i hög grad mellan olika forskare. Be-
greppet transhumance används vanligtvis för att beskriva
samhällen som är delvis sedentära samtidigt som
nomadism förekommer säsongsmässigt. Definitionen
av begreppet, enligt Cribb, är en typ av boskapsskötsel
där säsongsmässiga variationer i betestillgång utnyttjas
(Cribb 1991:19). Han menar emellertid att detta begrepp
bör användas med försiktighet, eftersom det på en mer
övergripande nivå kan omfatta så väl sedentära som
nomadiserande samhällen. Begreppet semi-nomadism
har ofta använts för att skilja pastoralister som håller
mindre boskap som får och getter från de ”riktiga”
nomaderna med hjordar av hästar eller kameler (Cribb

1991:19). Semi-nomadism, halvnomadism och del-
nomadism har också använts för att beskriva den skogs-
samiska eller intensiva renskötseln som under historisk
tid har förekommit inom norra Norrlands skogsområde
(Hultblad 1968:122-123). Dessa nomader flyttade inom
ett begränsat område mellan permanenta boplatser.
Halvnomadism skiljer sig från helnomadism, genom
att de senare flyttar långa sträckor med sin hjord. Dessa
benämningar har främst fokuserat på samhällenas
flyttningar och bosättningsmönster. Det har även före-
kommit definitioner av begreppet nomadism som
grundas på ekonomiska förhållanden. Historikern
Lennart Lundmark definierar rennomadism som en
ekonomi där grunden utgörs uteslutande av renskötsel
(Lundmark 1982:32-33).
     De mest uppenbara skillnader mellan jakt- och
fångstsamhällen och pastorala samhällen i norra Norr-
lands inlandsområden, som kan utläsas från tidigare
historisk, etnografisk och arkeologisk forskning, utgörs
av själva resursutnyttjandet och bosättningsmönstret
kopplat till detta. Inom jakt- och fångstsamhällen ut-
nyttjas en stor mängd olika resurser inom olika områden,
vilket innebär att bosättningen är säsongsvarierad och
kopplad till områden med goda förutsättningar till
främst fångst, jakt eller fiske. Inom pastorala samhällen
med jämförelsevis stora renhjordar är resursutnyttjandet
fokuserat på renskötsel och få andra resurser utnyttjas.

Tabell 3.1. Karaktäristiska drag som inom forskningen ofta har tillskrivits nordliga jakt- och fångstsamhällen respektive
samiska pastorala samhällen (Ingold 1999:399-410; Mulk 1995:21-26; Storli 1994:71-77 m fl).

Jakt- och fångstsamhällen Renskötande (nomad)samhällen

Ekonomi: Jakt, fångst, fiske (insamling)
Kollektiv och individuell jakt och fiske
Fasta fångstanläggningar
End. Temporära förråd
Bytet delas inom gruppen

Renskötsel (anv. av få resurser)
Utvecklade förrådsstrategier
Individuell äganderätt
Renen =  kapital
Ekonomisk stratifiering
Familjen/hushållet =  fly ttlaget: den 
grundläggande produktionsenheten/
ägare av kapital

Bosättningsmönster: Säsongsmässig: baseras på resurstillgång
Fly ttar mellan resurser
Basboplatser, aktivitetslokaler (spridda, 
mindre boplatser), samlingsboplatser
Boplatser i rika resursområden

Säsongsmässig: fly ttlag
Baseras på betestillgång
Fly ttningar mellan ett mindre antal 
boplatser 
Fly ttar med resurser
Fly ttlag: egna betesområden

Familjeorganisation: Samarbete i större familjegrupper Fly ttlag: 1-2 självförsörjande kärnfamiljer
Social organisation: Egalitärt bandsamhälle

Ingen privat äganderätt (förutom 
jaktutrustning)

Byn (el. siidan ) den övergripande sociala 
enheten, sty r över resursområdet

Religion/världs-
uppfattning: Jaktmagi (?) Historisk samisk religion
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Renskötseln styr även flyttmönstret, vilket är kopplat
till tillgången på bra betesmarker. Enligt Cribb är
pastoralism kopplat till nomadism, vilket innebär att ju
större renhjordar ett flyttlag förfogar över desto oftare
måste så väl djur som människor flytta. Mer omfattande
kollektiv jakt i fasta fångstanläggningar bör även vara
något som sannolikt endast är förknippat med resurs-
områden inom jakt- och fångstsamhällen, eftersom
detta bör ha varit svårt att kombinera med storskalig
renskötsel. Det rennomadiska samhället bör även i flera
andra avseenden ha skiljt sig från jakt- och fångst-
samhället. Inom ett renskötselsamhälle ägs renarna av
renskötarna. Renarna utgör ett kapital och dess antal
är ett mått på hur välbärgade renägarna är. Inom jakt-
och fångstsamhällen finns nästan ingen privat ägande-
rätt och förhållandet mellan djur och människor ses
ofta som ett samspel. De skillnader som förekommer
mellan dessa två samhällstyper bland annat i resursut-
nyttjande, boplatsorganisation och relation till renen
har troligen även inverkan på människornas relation

till och syn på den omgivande naturmiljön samt den
världsuppfattning som är dominerande. Detta skulle
kunna innebära att skillnader kan finnas i så väl världs-
uppfattning som religion mellan jakt- och fångst-
samhällen och rennomadiska samhällen.
     Den bosättning och samhällsorganisation som finns
dokumenterad från historisk tid i norra Norrland visar
emellertid att det inte alltid är så enkelt att dela in de
samiska grupperna i jakt- och fångstsamhällen, respek-
tive pastorala samhällen. Den skogssamiska renskötseln
som var vanlig ända fram till 1900-talet kan anses ha
utgjort en mellanform mellan jakt- och fångstekonomi
och pastoral ekonomi. En renskötare kunde även under
sämre år ersätta renskötsel med fiske, för att eventuellt
under senare år igen återgå till renskötsel. Det är inte
orimligt att tänka sig att liknande dynamik har funnits
även tidigare, vilket gör att det förekommer en gråzon
mellan jakt- och fångstsamhällen och renskötsel-
samhällen med stora renhjordar och extensiv
renskötselform.
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De beskrivningar som finns av samisk bosättning och
resursutnyttjande under historisk tid kan användas som
analogier för tolkning av de undersökta boplatserna.
För att detta ska vara möjligt krävs emellertid en dis-
kussion och utvärdering av de historiska och etno-
grafiska modellerna, vilket till viss del redan har berörts
i kapitel 1.4. Genom att, med utgångspunkt ifrån de
historiska förhållandena, upprätta modeller för hur
organisationen av samisk bosättning och resursutnytt-
jande har sett ut i området under historisk tid är det
möjligt att tolka de undersökta boplatserna utan att
valet av undersökningsområde blir allt för avgörande
för resultaten. Nedan diskuteras möjliga modeller för
hur samisk bosättning kan ha sett ut under senare tid.
Med utgångspunkt ifrån detta görs även ett försök att
urskilja karaktäristiska drag hos olika typer av samiska
boplatser, så väl som vilka förändringar av vegetation
och markförhållanden som de olika boplatstyperna kan
förväntas ha orsakat.
     I centrum för dessa diskussioner står de skogs- och
fjällsamer som under historisk tid har uppehållit sig i
norra Norrlands skogsområde. Detta innebär att det
bosättningssystem och det resursutnyttjande som dess
modeller representerar utgörs av ett renskötselsamhälle,
vilket i hög grad har påverkats av yttre faktorer som
exempelvis statlig omorganisation av handel och
beskattningsområden, inflyttande nybyggare och skogs-
bruk.
     Den spridda uppfattningen inom samisk forskning
om att den östsamiska siida-organisationen har utgjort
en ursprunglig samisk samhällsorganisation även inom
västsamiskt område gör det även intressant att jämföra
de undersökta boplatserna med karaktäristiska drag hos
boplatser inom östsamiska bosättningssystem. Om
uppenbara likheter förekommer hos de undersökta
boplatserna och östsamiska boplatser, skulle detta
kunna ses som tecken på att ett bosättningssystem lik-
nande det östsamiska faktiskt förekommit i västsamiskt
område.

4.1 Siida-systemet

Den grundläggande samhällsorganisationen hos skolt-
samerna i Petsamoområdet utgjordes av vad Tanner

kallar, ”sit”-systemet, vilket fungerade som en bysam-
fällighet (Tanner 1929:338-343). Sitbegreppet inom den
östsamiska samhällsorganisationen utgjordes enligt
Tanner av två delar; sitjorden och sitfolket. Sitjorden
var sitens avgränsade landområde och resursområde.
Sitfolket var de människor och familjer som nyttjade
sitjorden. Dessa behövde inte vara besläktade över
huvud taget, utan det primära inom siten var istället
sitjorden, vars gränser var förhållandevis statiska. Till
skillnad från sitjorden var sitfolket föränderligt. Vilka
som hade rätt att nyttja en sits landområde bestämdes
av sitens ting, det så kallade norrâz.
     Norrâz var sitfolkets politiska organisation som be-
slutade om ärenden som hade betydelse för siten. Tinget
bevakade sitens gränser i förhållande till de intilliggande
siterna, men det skötte även fördelning och disponering
av sitjordens naturtillgångar. Förutom detta fungerade
norrâz även som en domstol och notariat samt beslutade
hur skatten skulle fördelas inom siten (Tanner
1929:347-384).
     Ting hölls främst under den period då sitens inne-
vånare uppehöll sig i vinterbyn. Ting kunde även ske
vid behov under andra delar av året (Tanner 1929:366).
De som deltog var uteslutande ”hushållens familjeöver-
huvuden”, vilka vanligtvis utgjordes av männen  i fa-
miljerna. Det förekom emellertid även att den äldsta
sonen, eller i undantagsfall änkor istället deltog i tinget.
Tingen leddes av årligen valda ordföranden (Tanner
1929:345-346).
     Flera olika benämningar på denna östsamiska
byorganisation förekommer inom litteratur som berör
samhällen inom det samiska området (Sápmi). Förutom
begreppet ”sit” förekommer ofta begreppet siida i be-
skrivningar av samiska bysamfälligheter av skoltsamisk
typ. Begreppen sit, är enligt Ruong en försvenskad form
av den ursprungliga skoltsamiska benämningen sijd.
Inom nordsamiska används begreppet siida för mot-
svarande byorganisation (Ruong 1982:31). Ruong upp-
ger även att det inom så väl Lule som Pite lappmark
har förekommit mer lokala begrepp för bysamfällig-
heter som i stor utsträckning bör ha motsvarat de skolt-
samiska siidorna (Ruong 1982:38-39). För att kunna
diskutera förhållandena inom det västsamiska området i
relation till det östsamiska området utan att skapa för-
virring över begreppen kommer därför begreppen
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”siida” att användas i den vidare redogörelsen och dis-
kussionen för benämning av den östsamiska
byorganisationen enligt Tanners och Tegengrens be-
skrivningar. För den grupp människor som under årets
gång flyttade gemensamt inom byns område kommer
benämningen ”flyttlag” att användas.
     I likhet till Tanner menar många andra forskare
också att lappskattelandssystemet och den äldre
kamerala byindelningen som förekommer i källor från
1500-talet går tillbaka på en äldre och ursprungligen
samisk indelning av resursområdet i de norra delarna
av Sverige, Norge och Finland, samt delar av Ryssland
(Hultblad 1968:68-71; Mulk 1995:10-14; Sköld 1992:23
m.fl). Många menar även att de östsamiska siidorna
som beskrivs av Tanner och Tegengren utgör rester
efter detta äldre system. De skriftliga källorna som be-
skriver de svenska delarna av Sápmi visar emellertid
inte helt entydigt att ett liknande vinterbysystem som
funnits inom östsamiska områden verkligen har funnits
även i det västsamiska området. På kartor från 1600-
talet över Kemi, Torne, Lule och Pite lappmarker finns
grupper med ett större antal kåtor markerade. I 1500-
talsdokument förekommer även, om än i liten utsträck-
ning, benämningar som bland annat Arffwis Jaur sijtt,
Loucht sijtte och Semitz Jaur sijtt, vilka ofta har kopplats
ihop med benämningen sit(a) och dess betydelse som
samebyorganisation enligt den östsamiska modellen
(Hultblad 1968:70-71; Sköld 1993:23 m fl).
     Om man utgår från att det samiska samhället ut-
vecklats rätlinjigt från ett jakt- och fångstsamhälle till
ett samhälle baserat på rennomadism är det möjligt att
betrakta samiska jakt- och fångstsamhällen från historisk
tid som mer ursprungliga än rennomadiska samhällen.
Det har emellertid framförts en del kritik mot synen
på det östsamiska siida-samhället som en ursprunglig
samisk samhällsform (Berg 2001:115-131). Kerstin
Eidlitz Kuoljok (1991) har även gått igenom etnogra-
fiska och historiska studier av folkgrupper och för-
hållanden i norra Eurasien. Hon menar att jakt- och
fångstfolk i dessa områden inte ursprungligen har haft
genensamma vinterboplatser.  Istället menar hon att
vinterhalvåret var en period med få resurser, vilket
innebar att befolkningen under denna del av året har
spridit ut sig familjevis och utövat individuell jakt.
Sommarens fiske kunde däremot vara så givande att
man under denna del av året istället kunde samla sig i
större grupper vid boplatserna. Den vinterbyorganisation
som förekommer i östsamiska områden under historisk
tid har, enligt Eidlitz Kuoljok, sitt ursprung i en orga-
nisationsform som den ryske tsaren införde under
1860-talet (Eidlitz Kuoljok 1991:44-45).
     Från norra Sverige förekommer egentligen inga
beskrivningar av hur äldre samlingsplatser som använts

under vinterhalvåret kan ha sett ut, även om dessa finns
omnämnda i flera olika typer av historiskt källmaterial.
Det är inte förrän i samband med etableringen av de
statligt upprättade kyrk- och marknadsplatserna under
början av 1600-talet som det finns mer ingående be-
skrivningar kring boplatsens organisation och användning
(Bergling 1964).
     De arkeologiska undersökningar och dateringar som
genomförts av vinterbyar i norra Finland visar att dessa
varit i bruk huvudsakligen under 1400- och 1600-talet.
Ett mindre antal dateringar antyder att dessa
bosättningar kan ha anlagts redan under slutet av
1200-talet. Många av boplatserna uppvisar även en
yngre bosättningsfas, under 1800-talet, vilken repre-
senteras av rester efter stugor som också förekommer
i anslutning till torvkåtorna vid boplatserna (Carpelan
& Hicks 1995:198-200; Carpelan et. al. 1991:9-26).
Dessa resultat skulle kunna ses som indikationer på att
ett annat bosättningssystem förekom under äldre pe-
rioder i norra Finland och att det finska vinterby-
systemet utvecklades först under 1400-talet. Även
Kerstin Eidlitz Kuoljok framhåller bristen på skriftliga
bevis för att vinterbyar har förekommit inom östsamiskt
område före 1400-talet. Dessa byar är inte omnämnda
i skriftliga källor förrän från slutet av 1500-talet (Eidlitz
Kuoljok 1991:45). Det finns även få publicerade arkeo-
logiska undersökningar av äldre bosättning i området.
De nordfinska vinterbyarna har emellertid av en del
forskare kopplats samman med stalotomter och rad-
organiserade boplatser i svenska skogsområdet, vilket
skulle innebära att denna typ av bosättning har sitt
ursprung redan under slutet av järnåldern (Hansen &
Olsen 2004:100).

4.2 Östsamiska skogsområden

Tanners och Tegengrens beskrivningar av samer inom
det östsamiska området uppvisar stora likheter. Inom
både Kemi lappmark så väl som inom Petsamoområdet
har bosättningen varit förhållandevis sedentär med
boplatser inom avgränsade områden som besöktes år
från år. Under senare delen av vintern bodde samerna
i gemensamma vinterbyar där alla innevånare inom
siidan samlades. Under övriga delar av året bodde famil-
jerna eller flyttlagen mer spridda över byområdet (se
fig. 4.2). Även resursutnyttjandet uppvisar stor likhet
mellan de två områdena. Enligt både Tanners och
Tegengrens beskrivningar utgjorde jakt och fiske
grunden i samernas ekonomi. Jakten och fisket har
bedrivits både individuellt och kollektivt, i jaktlag bestå-
ende av 8-12 vuxna män. Tamrenskötsel har förekommit
inom båda områdena i mindre skala. Det huvudsakliga
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syftet med renskötseln var att hålla renar som kunde
användas som lockdjur vid vildrensjakt. I mindre om-
fattning har renarna även använts som dragdjur för
transporter. I vissa delar av Petsamoområdet har det
även förekommit att vajorna mjölkats under en kortare
period under hösten. Inom den östsamiska renskötseln
hölls renhjorden endast samlad under en period mellan
renarnas brunsttid och kalvningstid, under hela sommar-
halvåret fick renarna gå helt fritt utan övervakning.
     Det finns också vissa skillnader mellan Tanners och
Tegengrens redogörelser. Utifrån dessa ges uppfatt-
ningen att skoltsamernas ekonomi i betydligt högre grad
var beroende av renskötseln och att bosättningen också
till stor del anpassades efter betesförhållanden.
Tegengren betonar däremot att så inte var fallet för
kemisamerna, utan att deras boplatser endast förlades
med avseende på var det bästa fisket och jaktområdena
fanns. Det antalet tamrenar som samerna där höll var
så litet att det, enligt Tegengren, inte var nödvändigt
att göra några särskilda anpassningar av bosättningen
med avseende på renskötseln (Tegengren 1952:49-50).
I Tegengrens redogörelse nämns också enbart vinter-
och sommarboplatser, vilket skiljer sig mot skoltsamerna
som hade särskilda boplatser under höst och vår. Det
är möjligt att man bör se Tegengrens redogörelse över
kemisamernas bosättning som väldigt översiktlig och
generaliserande och att den därför inte bör tolkas bok-
stavligt. Det skulle i sådana fall vara möjligt att även
vår- och höstboplatser funnits inom Kemi lappmark
på samma sätt som i Petsamoområdet.
     Trots skillnaderna menar så väl Tanner som
Tegengren att både skoltsamerna och kemisamerna
ingick i en gemensam kulturgrupp inom vilket det fanns
likheter i bland annat ekonomi, bosättningsorganisation
och social organisation (Tanner 1929:391-395;
Tegengren 1952:270-271). De menar också att denna
kultur, dess bosättningsmönster och ekonomi, går långt
tillbaka i tiden. Enligt Tanner så är historiska skildringar
av samerna i Petsamoområdet mycket likartade ända
tillbaka till 1500-talet (Tanner 1929:234-249). Bomärken
som användes inom Kelmøy-kulturen och Ottars be-
rättelse om renskötsel ser Tanner även som indikationer
på att denna kulturform skulle kunna ha funnits åt-
minstone under 1000 år tillbaka (Tanner 1929:257-259).
Tanner anser också att samma organisation i lappbyar
som förekommer inom skogssamiska och kustsamiska
samhällen inom östsamiska områden, tidigare funnits
över hela Sápmi (Tanner 1929:399-403). Han menar
att jordbrukskolonisation och fjällsamers växande ut-
bredning har inneburit en ödesdiger påverkan av den
ursprungliga samhällsorganisationen inom det väst-
samiska området. Denna påverkan skulle, enligt Tanner,
åtminstone gå tillbaka ner i medeltid, möjligtvis även

ännu längre tillbaka i tiden. Den gräns som Tegengren
beskriver mellan östsamisk och västsamisk kultur skulle
i sådana fall ha uppkommit under medeltid (Tegengren
1929:199-203). Den västliga samiska kulturen stod,
enligt, Tegengren, i nära kontakt med svenska ny-
byggarsamhällen med fäbodkultur, medan den öst-
samiska kulturen hade kontakter med den finsk-karelska
svedjekulturen med erämarksekonomi. Han menar till
och med att det mellan dessa två kulturtyper fanns en
skarp gräns som löpte från Norska Ishavet och ända
ner till Bottenviken. Kulturområdena på de olika sidorna
av gränsen hade liten kontakt med varandra, även så
sent som under 1800-talet. Denna gränsdragning för-
stärktes ytterligare av den samiska språkgräns som,
enligt Tegengren, gick mellan Utsjoki, Karasjokk och
Enontekis. Förutom påverkan från olika nybyggar-
kulturer har den östsamiska respektive den västsamiska
kulturen påverkats av olika kyrkliga missioner och till
viss del även olika statsstater, vilket med stor sannolikhet
ytterligare förstärkte skillnaderna mellan de olika
samekulturerna (Hansen & Olsen 2004:318-320).

Östsamisk bosättning enligt historiska och etnografiska källor
Med utgångspunkt ifrån de beskrivningar som finns
av äldre bosättning och resursutnyttjande inom det
östsamiska området kan en hypotetisk diskussion föras
kring vilka spår som dessa aktiviteter kan tänkas ha
efterlämnat. Det skogssamiska bosättningsmönstret
inom östsamiskt område bör ha innefattat åtminstone
fyra olika boplatser; vinterbyn samt vår-, höst- och
sommarvisten.
     Inom den skogssamiska siidan som Tanner beskriver
inom Petsamoområdet var siidans familjer spridda över
byområdet under vår, sommar och höst. Vårvistet, som
var beläget i renarnas kalvningsområden, var bebott
under en period mellan slutet av mars/början av april
fram till dess att kalvningen skett i maj månad. Enligt
uppgifter från 1700- och början av 1800-talet, före-
kom mellan 3-6 familjer/siida inom Petsamoområdet,
vilket innebär att det inom varje byområde bör ha funnits
ett motsvarande antal vårvisten som användes samtidigt
(Tanner 1929:307-308). Varje familj, eller hushåll, bestod
enligt dessa uppgifter av i genomsnitt 2,7-9,6 personer.
Efter mitten av 1800-talet tycks emellertid befolkningen
i dessa områden ha ökat kraftigt. Det finns uppgifter
från 1850-60-talet som visar att så väl antalet familjer/
siida, som det totala antalet personer/siida vid denna
tid uppgick till mellan 12 och 30 familjer, respektive
89-125 personer.
     Om man utgår från de äldre befolkningsuppgifterna
innebär det emellertid att 1-2 torvkåtor eller stugor bör
ha funnits samtidigt vid vårvistet. Eftersom förvaring
av utrustning skedde vid vårvistet bör det också ha
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funnits olika typer av förvaringsanläggningar vid bo-
platsen. Inom Petsamoområdets kustsamiska siidor har
det emellertid förekommit att flera familjer använde
samma vårviste. Liknande förhållanden skulle mycket
väl kunna gälla för de skogssamiska siidorna. Den på-
verkan som vårvistena kan förväntas ha inneburit för
vegetation och markförhållanden i anslutning till bo-
platsen uppvisar därför troligen stora variationer.
Boplatsaktiviteter som bland annat matlagning och
hantering av råvaror och avfall bör ha orsakat ackumu-
lation av så väl fosfor som organiskt material. Eldning
vid boplatsen kan också ha orsakat oxidation av järn i
marken, vilket innebär att den magnetiska
susceptibiliteten också ökar. Under våren hölls även
vajorna under kalvningsperioden i ständig uppsikt i
närheten av boplatsen. Enligt renlängder som redovisas
av Tegengren uppgick kemisamernas reninnehav till
mellan 2,5-4,0 renar per mantalsskriven same
(Tegengren 1952:49-51). Tegengren menar dock att
eftersom dessa siffror var grundläggande för beskatt-
ningen är de också förmodligen lägre än det faktiska
antalet tamrenar som kemisamerna höll. Han menar
trots allt att kemisamernas renhjordar var mycket små,
betydligt mindre än de renhjordar som de västsamiska
renskötarna höll. De uppgifter som Tanner lämnar om
skoltsamernas reninnehav talar för att renskötseln har
varit mer omfattande i Petsamoområdet. Tanners beräk-
ningar visar att renantalet inom de skoltsamiska byarna
bör ha uppgått till så mycket som 8000-9000 renar,
med variationer mellan enskilda renägare på mellan 150
och ända upp emot 1000 renar (Tanner 1929:207-208).
Det kan därför vara möjligt att den hopsamling av
vajorna som, åtminstone i de skoltsamiska byarna,
skedde under kalvningsperioden, lämnat urskiljbara
spår i miljön kring boplatsen.
     Efter kalvningsperioden i slutet av maj flyttade de
skoltsamiska familjerna vidare till sommarvistet, där de
stannade fram till månadsskiftet augusti/september.
Under sommarhalvåret gick renarna fritt och samerna
inriktade sig istället på fiske. Sommarboplatsen för den
skogssamiska siidan som Tanner beskriver, var belägen
vid en fiskesjö i skogsområdet. Inom denna by har det
också förekommit att fiskelag bestående av män och
äldre pojkar lämnade de övriga vid sommarvistet och
begav sig till Ishavskusten för att fiska där. Även
sommarvistena användes familjevis, vilket innebär att
så väl antalet kåtor som antalet människor vid boplat-
sen bör ha motsvarat de vid vårvistet. Eftersom som-
marens resursutnyttjande var inriktat mot fiske skulle
man kunna tänka sig att det arkeologiska material som
kan påträffas vid sommarvisten till stor del utgörs av
delar av fiskeutrustning och ben efter fisk.

     Vid slutet av augusti/början av september lämnade
skoltsamerna sina sommarvistena och flyttade vidare
till höstvistena. Även dessa var belägna i närheten av
sjöar eller vattendrag, där fiske kunde bedrivas. För
höstvistet var emellertid även tillgången på lavbete för
renarna och bränsletillgången viktig. Under denna tid
skedde insamling och utskiljning av renarna. Detta
skedde gemensamt av alla siidans män, vilka lämnade
höstboplatserna under några veckor för att utföra detta
arbete. Jakt på vildren kunde även ske i samband med
detta arbete. Tanner menar även att det under tidigare
perioder var jakten på vildren som var den viktigaste
aktiviteten under hösten (Tanner 1929:137). När rena-
rna samlats in hölls de i närheten av höstvistet. Det
förekom även inom vissa byar att vajorna mjölkades
vid denna tid på året. I övrigt skedde även jakt på fågel
och andra pälsdjur än ren under hösten. Även vid
höstvistet bodde skoltsamerna familjevis, vilket innebär
att antal och typ av byggnadskonstruktioner borde
motsvara de vid sommarvistet. Vid höstvistet bodde
skoltsamerna inom den skogssamiska siidan under 3-4
månader, ända fram till dessa att flytten till vinterbyn
ägde rum i slutet av året. De kustsamiska siidorna använde
däremot ett ”andra höstviste”, vilket var beläget inne i
skogsområdet. Eftersom jakt var en viktig del av resurs-
utnyttjandet under hösten skulle man kunna tänka sig
att man vid höstvistena kan påträffa en högre andel
jaktutrustning, som exempelvis pilspetsar eller blykulor,
än vad som förekommer vid andra typer av boplatser.
Enligt Tanners studier har de skoltsamiska höstvistena
inte varit i bruk under lika lång tid som de visten som
användes under övriga delar av året. För att säkra till-
gången till lavbete för renarna under hösten flyttades
dessa visten därför med 5-10 års mellanrum.
     Från höstvistena flyttade byns familjer sedan samman
i vinterbyn. Denna boplats användes under ungefär tre
månader, från övergången mellan december och januari
fram till påsktid. Enligt befolkningssiffror från Petsamo-
området, från 1700- och början av 1800-talen bör mellan
3-6 familjer, och 8-48 personer ha bott tillsammans i
vinterbyarna (Tanner 1929:208). Detta innebär även
att åtminstone 3-6 bostäder bör ha funnits vid dessa
boplatser. Eftersom dessa boplatser var förhållandevis
permanenta och användes varje år kan man också räkna
med att det förutom torvkåtor eller stugor också har
förekommit andra typer av fasta anläggningar som
exempelvis olika typer av förvaringsanläggningar. Åt-
minstone under senare perioder har det även före-
kommit kapell- och skolbyggnader vid vinterbyarna.
Det förekom även att handelsmän hade förråd och
stugor vid dessa boplatser. Det stora antalet männis-
kor som enligt beskrivningarna ska ha vistats vid
vinterbyarna,  samt den långa användningstid som
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vinterboplatsen totalt hade bör ha inneburit påtagliga
förändringar av så väl vegetationen som mark-
förhållandena. Under början av 1900-talet var dessutom
de skoltsamiska vinterbyarna förhållandevis stora. En
planritning av skogssamesiidans vinterby från 1920 (fig
4.1), visar att sammanlagt 31 byggnader var uppförda
vid boplatsen som sträckte sig över en sammanlagd yta
med en storlek av ca 87 ha (Tanner 1929:198).

Bosättning under äldre perioder
Hur vinterbyarna kan ha varit organiserade under äldre
perioder diskuterar varken Tanner eller Tegengren.

Väster om Enare träsk i norra Finland finns emellertid
rester efter sammanlagt 14 boplatser, vilka har tolkats
som äldre vinterbyar (Carpelan & Hicks 1995:194).
Arkeologiska undersökningar har genomförts vid några
av dessa boplatser (Carpelan & Hicks 1995; Carpelan
& Lavento 1996 mm). Vid de undersökta boplatserna
har rester efter flera torvkåtor och förvaringsgropar
påträffats. Den dokumentation som finns publicerad
visar att dessa boplatser var betydligt mindre än de skolt-
samiska boplatser från början av 1900-talet som Tanner
beskriver. De dokumenterade nordfinska boplatserna
vid älven Nukkumajoki har en utbredning på 1-2 ha
och uppvisar rester efter 7 respektive 16 kåtor (Carpelan
& Lavento 1996:100-102). Kåtorna är i stort sett organi-
serade på rad med ett avstånd mellan kåtornas ytter-
väggar som varierar mellan 6-44 m. Boplatserna vid
Nukkumajoki ligger alla mellan 20-100 m från älven i
områden som vid tiden för bosättningen karaktäriserades
av tät tallskog med en undervegetation av lavar och
mindre buskar (Carpelan & Hicks 1995:194-195).
Denna lokalisering överensstämmer väl med de beskriv-
ningar som Tanner och Tegengren ger av vinterbyarna
från 1900-talet. Uppskattningar av invånarantalet utifrån
det arkeologiska materialet talar däremot för att så
många som 60-85 personer kan ha varit bosatta vid
dessa vinterboplatser (Hicks 1995:126). Detta är betyd-
ligt fler än de siffror som Tanner redovisar för invånar-
antalet i Petsamoområdet under perioden fram till början
av 1800-talet. Det överensstämmer däremot förhållan-
devis väl med de uppskattningar som Tegengren gör
av befolkningen i Kemi lappmark för perioden mellan
1553 och 1602. Det är möjligt att siidorna i Kemi lapp-
mark hade större befolkning än de längre österut. En
annan möjlighet är också att alla de lämningar efter
kåtor som förekommer inom de äldre vinterbyarna i

norra Finland inte är samtida, utan använda
under olika perioder. Den tolkning som har
gjorts av dessa boplatser är emellertid att de
flesta kåtor byggdes och användes samtidigt
och att boplatsen övergavs vid ett och samma
tillfälle (Carpelan & Hicks 1995:199). Vid
granskning av de dateringar som är genom-
förda av material från en vinterboplats belä-
gen i närheten av Enare träsk i norra Finland
blir det uppenbart att även andra tolkningar
av skulle kunna göras (Carpelan et. al.
1991:9-26). De 14C-dateringar som genom-
förts av ben från boplatsen visar tydligt på
problemen som finns med denna daterings-
metod då det gäller dateringar av historiskt
material (fig 4.3). De flesta analyserade ben
gav dateringar mellan 1400-1950 e. Kr (2σ),
vilket innebär svårigheter vid tolkningar av

Figur 4.2. Hypotetisk bosättningsmodell för samer inom det östsamiska
området, enligt Tanners och Tegengrens beskrivningar.

Vinterby
Vårviste
Sommarviste
Höstviste

"Tillfälliga boplatser"

Övriga familjer

Figur 4.1. Skogssamesiidans vinterby år 1920 (efter Tanner
1929:198).
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samtidighet. Om de historiska och etnografiska upp-
gifterna beaktas är det inte heller sannolikt att boplatsen
har använts kontinuerligt under 550 år. De termo-
luminescens-dateringar som genomförts av stenar från
härdarna ger snarare indikationer på att härdarna vid
boplatsen har använts vid olika tillfällen mellan 1410-
1760 e. Kr (tab 4.1).
     Vid de arkeologiska undersökningarna av dessa
vinterbyar påträffades decimetertjocka kulturlager i
anslutning till kåtalämningarna, vilka innehöll så väl ben
som föremål. Benmaterialet dominerades av märg-
kluvna ben från ren och det övriga fyndmaterialet ut-
gjordes av typiskt boplatsmaterial, så som bland annat
ornament, knivar, pilspetsar och eldstål. Dessa fynd
överensstämmer väl med de uppgifter som finns från
Kemi lappmark och Petsamoområdet under historisk
tid. Det omfattande fyndmaterialet talar för att ett stort
antal familjer bör ha bott långliga tider vid dessa bo-
platser. Fynden av bland annat pilspetsar och ben från
ren ger indikationer på att jakt på ren har förekommit.
     Vid de undersökta vinterbyarna har även pollen-
och fosfatanalyser genomförts (Carpelan & Hicks 1995;
Carpelan &  Lavento 1996; Hicks 1995). Pollen-

analyserna visar att bosättningarna har haft inverkan
på vegetationen i området. I en tidig fas av bosätt-
ningen öppnades skogen upp, vilket gynnade dvärg-
buskar och annan undervegetation som exempelvis
lummerväxter (Lycopodium). Förutom förbättrade ljus-
förhållanden medförde bosättningen även så väl stör-
ning som erosion av marken vid boplatsen. Hantering
av matvaror och hushållsavfall har också inneburit att
marken vid boplatserna har fått en högre näringshalt.

Detta bekräftas även genom fosfatanalyserna, vilka
visar att höga fosfathalter förekommer i anslutning till
kåtorna. Dessa faktorer har också haft inverkan på
vegetationen i området genom en ökning av andelen
gräs och örter i boplatsens närhet. Dateringar gjorda i
samband med pollenanalyserna talar för att bosätt-
ningen vid dessa vinterbyar har skett i olika faser, vilka
varat mellan 80-100 år. Vid slutet av bosättningsfaserna
uppvisar pollenanalysen den minsta halten tallpollen,
vilket tolkats som att all tall inom lämpligt avstånd från
boplatsen var nedhuggen. Förutom detta minskade
även mängden pollen från dvärgbuskar. När
boplatserna sedan slutligen övergavs visar pollen-
analyserna att en etablering av björk mycket snabbt
skedde vid boplatserna, samtidigt som gräs (Poaceae)
och en (Juniperus) tog över inom de näringsrika delarna
av boplatsområdet, där kåtorna en gång stått. Vissa av
de örter som etablerades vid boplatsområdet under
bosättningsfasen (Ranunculus, Caryophyllaceae,
Compositae Solidago type) förekommer emellertid vid bo-
platsen även efter bosättning upphört. Återetablering
av den ursprungliga tallskogen tog sedan uppskattnings-
vis 80 år efter det att boplatserna slutgiltigt övergetts.

Tabell 4.1. Termoluminescensdateringar av
stenar från härdarna vid Nukkumajoki 2 (efter
Carpelan et al 1991:20).

Lab nr Anl
Datering 

(e. Kr) Från Till
R-871332 7 1610± 40 1570 1650
R-871333 10 1660± 40 1620 1700
R-871334 16 1500± 40 1460 1540
R-871335 16 1450± 40 1410 1490
R-871302 1 1670± 40 1630 1710
R-871303 4 1720± 40 1680 1760
R-871304 4 1540± 40 1500 1580
R-871305 6 1630± 30 1600 1660
R-871306 9 1590± 40 1550 1590
R-871307 9 1610± 40 1570 1650
R-871308 11 1670± 40 1630 1710
R-871311 13 1520± 40 1480 1560
R-871312 14 1490± 40 1450 1530

Figur 4.3. Kalibrerade dateringar av ben från vinterboplatsen
Nukkumajoki 2, i norra Finland (efter uppgift i Carpelan
et al 1991:14). Dateringarna har kalibrerats med hjälp av
OxCal v. 3.5.
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Den slutsats som dras av pollenundersökningarna av
vinterbyområdena är att säsongsmässig bosättning av
annan typ och av annan ålder mycket väl skulle kunna
orsaka en liknande påverkan av vegetationen (Hicks
1995:139). En förutsättning för att en liknande påverkan
ska kunna ske är att bosättningen är lika långvarig och
involverar lika många människor som de finska vinter-
byarna.
     Den fosfatkartering som genomförts vid två av de
finska vinterbyarna indikerar också att skillnader finns
mellan boplatserna med avseende på bosättnings-
intensitet eller bosättningens användstid (Carpelan &
Lavento 1996:105-106). De visar också att boplatserna
uppvisar tydligt urskiljbara fosfatackumulationer som
indikerar olika typer av aktivitetsytor i anslutning till
kåtalämningarna. Den fosfatkartering som genomfördes
av golvytan inuti kåtorna påvisar även tydligt avgränsade
fosfatackumulationer som härrör från användningen
av kåtan. Det förekommer även skillnader med avseende
på fosfatackumulationen mellan olika kåtor inom bo-
platsen, vilket har tolkats som att anläggningarna har
haft skilda funktioner. Skillnaderna skulle emellertid
också kunna tolkas som att kåtorna använts under olika
lång tid.
     De genomförda undersökningarna visar att vinter-
byarna har haft en markant påverkan av miljön i när-
området och att detta är möjlig att spåra så väl med
pollenanalys som med fosfatkartering. Vinterbyarnas
stora invånarantal samt långa användningstid borde
även innebära att dessa boplatser i hög grad avviker
från höst-, vår- och sommarboplatserna. Förutom att
det arkeologiska materialet bör vara mer omfattande
och varierat vid vinterboplatserna bör även fosfat-
ackumulationen vara betydligt mer omfattande vid
dessa än vid övriga boplatser. Man kan också tänka sig
att den förändring i pollensammansättningen som
observerades vid analyserna av vinterbyarna är mindre
tydlig vid boplatser som använts av bara en familj under
andra delar av året. Den yta som öppnades upp i tall-
skogen i anslutning till boplatsen bör även ha varit
betydligt större vid vinterbyarna, vilket skulle kunna
innebära att pollenanalyser vid dessa boplatser uppvisar
en högre andel pollen som inte förekommer i området
utan har transporterats längre sträckor med vinden, än
boplatser som använts under andra delar av året. Vind-
transport av pollen är emellertid även beroende av andra
faktorer än skogens öppenhet, som exempelvis topo-
grafi och vindriktning, vilket innebär att andelen av
denna typ av pollen inte kan anses utgöra någon säker
indikation på boplatsstorlek.
     Förutom de förhållandevis väl beskrivna sommar-,
vår-, höst- och vinterboplatserna bör det även ha funnits
boplatser av mer eller mindre tillfällig art. Under höstens

insamling och utskiljning av renarna bör de män som
deltog, under några veckor ha bott vid boplatser som
kan ha haft karaktären av mer kortvariga lägerplatser.
Enligt Tanner och Tegengrens skildringar av jakten på
vildren så genomfördes den av jaktlag bestående av
män och äldre pojkar från hela siidan. Jaktlagen kunde,
enligt Tegengren, bestå av 8, 10 eller 12 män. Under
hösten samlades alla byns män för att organisera in-
samling och skiljning av renarna (Tanner 1929:134-135;
Tegengren 1952:33). Insamlingen skedde sedan i mindre
grupper utspridda över byns område, vilket bör ha gett
upphov till lägerplatser av mycket provisorisk karaktär.
Det är inte heller helt omöjligt att man under denna
insamling kunde övernatta vid boplatser som vanligt-
vis var i bruk under andra delar av året. Den kollektiva
renjakten i fasta fångstanläggningar som tidigare skett
under hösten bör även kunna kopplas till boplatser som
användes av alla de män som ingick i jaktlaget. Dessa
boplatser var sannolikt inte placerade allt för långt ifrån
fångstanläggningarna. Eftersom fångstanläggningarna
var fasta och användes år från år är det mycket möjligt
att även samma boplats återanvändes, och därför in-
rymde fasta kåtor eller stugor. Även det uthavsfiske
som bedrevs inom många östsamiska siidor bör ha inne-
fattat lägerplatser i det yttre kustbandet, där män och
äldre pojkar uppehöll sig under delar av sommaren för
att fiska. De beskrivningar som finns av östsamiskt
resursutnyttjande talar för att dessa fiskeplatser låg på
bestämda platser, som uppsöktes år från år. Detta skulle
mycket väl kunna innebära att det har förekommit fasta
konstruktioner, så som torvkåtor och olika typer av
förvaringsanläggningar vid dessa boplatser.
     Trots att dessa boplatser har använts i olika syften,
under olika delar av året har de en hel del gemensamt.
De flesta användes av hela jaktlaget, vilket enligt de
uppgifter som finns dokumenterade, utgjordes av män.
Detta innebär att det arkeologiska material som man
kan förvänta sig att hitta vid dessa boplatser bör skilja
sig ifrån de andra boplatstyperna. Vid jaktboplatserna
bör materialet domineras av föremål kopplade till jakt
så som exempelvis pilspetsar och blykulor, medan
fiskeboplatserna bör domineras av fiskeföremål. Efter-
som dessa boplatser, enligt beskrivningar, var bebodda
enbart av män kan man inte heller förvänta sig att hitta
föremål kopplade till kvinnor och kvinnliga aktiviteter,
som bland annat smycken och föremål för skinn-
beredning. Dessa boplatser användes även mer tillfälligt
än de boplatser som hela familjerna flyttade runt mellan
under årets gång, vilket också bör innebära att de spår
som jakt- och fiskelagens boplatser har efterlämnat i
sin närmiljö är betydligt mer otydliga än vid övriga
boplatser.
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4.3 Västsamiska skogsområden

I sina arbeten från 1947 respektive 1968 har Ernst
Manker beskrivit både fjällsamernas så väl som skogs-
samernas bosättningsmönster och resursutnyttjande.
Skogssamebyarnas utsträckning är i stor sett i området
mellan lappmarksgränsen och odlingsgränsen. Från
skogssamebyarna skiljer sig emellertid de så kallade
koncessionssamebyarna, vilka till stor del uppvisar en
helt annan geografisk utformning och en annan mark-
användning. Väster om skogssamebyarna ligger
fjällsamebyarna. Fjällsamebyarna har en mycket mer
långsmal form än skogssamebyarna, vilka är mer av-
rundade i formen. Skogssamebyarna är också lokalise-
rade till skogsområdet, medan fjällsamebyarna sträcker
sig från fjällområdet och i många fall ända ner till
Bottenvikskusten. Ett genomgående drag för både
fjällsamebyarna så väl som för skogssamebyarna i
Mankers redogörelse är en geografisk indelning av
renbeteslanden med sommarbetesområden i byarnas
nordvästligaste delar och vinterbetesområden i dess
sydöstligaste delar. Fjällsamebyarnas betesmarker
sträcker sig emellertid över ett mycket större geografiskt
område, där det även förekommer att områden på den
norska sidan av gränsen används för sommarbete.
Under vinterhalvåret har det under vissa år förekommit
att både skogssamer så väl som fjällsamer använt om-
råden nära Bottenvikskusten för vinterbete.
     Vid tiden för Mankers undersökningar hade
fjällsamebyarna norr om Jämtland genomgående betyd-
ligt större befolkning och större renhjordar än
skogssamebyarna. Inom båda typerna av samebyar
förekom emellertid skillnader mellan renskötare med
avseende på renantal. I vissa byar ägdes de flesta renar
av några få renskötare, medan andra ägde jämförelse-
vis få renar.
     De beskrivningar av bosättningsmönster och resurs-
utnyttjande som Manker ger i sina studier om fjäll- och
skogssamer i Sverige härrör från början och mitten av
1900-talet. Vid denna tid hade den äldre formen av
renskötsel, där bland annat renhjordarna var förhållan-
devis små och vajorna mjölkades, ersatts av en ny typ
av renskötsel. Den mer moderna renskötseln var inriktad
på köttproduktion, vilket också hade medfört att
renhjordarna blivit betydligt större. De samiska sam-
hällen som Manker beskriver var även till stor del bo-
fasta, vilket i hög grad hade orsakat förändringar av
bosättningsmönstren. Även renarnas betesområden
och flyttmönster hade förändrats under de senaste 100-
200 åren, både på grund av övergången till den mer
extensiva renskötselformen så väl som genom påverkan
från bofast bebyggelse och utbyggnad av infrastruktur
i renskötselområdena.

     Den samebyindelning och markanvändning som
förekommer i Mankers beskrivningar har sitt ursprung
i 1886-års renbeteslag (Hultblad 1968:75; Manker
1968:22-23). I denna renbeteslag stadgades för
skogssamerna så väl som för fjällsamerna, en indelning
av resursområdena i så kallade lappbyar. Avgränsning
och omfattning av dessa byar skulle bestämmas av läns-
styrelserna, vilka också hade rätt att dela eller att slå
ihop byar. Dessa byar kom att utgöra administrativa
enheter inom vilka beskattning skedde kollektivt. Byns
resursområde skulle disponeras av bykollektivet, efter
deras behov av betesmark. Denna administrativa och
skattemässiga indelning ersatte den tidigare indelningen
av byarna i så kallade lappskatteland. Organisationen
av det samiska bosättningsområdet i olika byar var
emellertid inte något nytt för denna tid. Redan i svenska
skatteräkenskaper från 1500-talet omnämns samernas
indelning i byar (Hultblad 1968:68-74; Lundmark
2006:20; Ruong 1982:51). Innan 1886 var beskattningen
av samerna grundad på innehav av lappskatteland.
Skogssamernas lappskatteland utgjorde mindre samman-
hängande områden, vilka kunde variera i så väl storlek
som form, och som användes av en eller en grupp samer
som resursområde under hela året. Fjällsamernas skatte-
land var fram till 1700-talet förhållandevis få men vid-
sträckta (Hultblad 1968:89-91; Lundmark 2006:13).
Under senare perioder bestod fjällsamernas skatteland
huvudsakligen av flera mindre områden längs flyttvägen
mellan fjäll- och skogsområdet. För rätten att använda
dessa områden betalade samerna skatt till svenska kro-
nan. Lappskattelanden kunde bebos av en eller flera
familjer, vilka kunde utgöra ett eller flera flyttlag.
Brukningsrätten till lappskattelanden gick i arv inom
familjerna, men den kunde även säljas, erhållas genom
ingifte, överlåtas eller hyras ut till andra samer. Lapp-
skattelanden var noga insynade, med markerade gränser.
Termen lappskatteland förekommer första gången i
dokument från mitten av 1600-talet, i samband med
att häradsrätterna började insyna dessa (Lundmark
2006:20; Hultblad 1968:81-82). Den tidigaste beskatt-
ningen av den samiska befolkningen i Sverige utgjorde
en individbaserad skatt, men från år 1695 lades skatten
direkt på byn och inte på de enskilda samerna som
brukade skattelanden. Detta innebar även att förutom
häradsrätterna, fick även de olika samebyarna en viktig
roll i beslut kring brukningsrätt, beskattning och för-
delning av skattelanden (Kvist 1989:37; Lundmark
2006:72).
     Denna äldre landindelning i lappskatteland och byar
skiljer sig väsentligt från den samebyindelning som
genomfördes i samband med 1886-års renbeteslag. I
samband med 1886-års byindelning sattes gränserna
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för byarna vid vattendrag, medan de äldre byarna haft
en geografisk indelning där vattendrag och sjöar var
centrala inom byområdet (Hultblad 1968:75).
     Enligt Hultblad (1968:71-72) skedde även en stor
förändring av bosättningssystemen i samband med den
församlingsbildning som år 1606 genomfördes av den
svenska kungen Karl IX. Denna innebar att den indel-
ning i lappmarker som etablerats under tidig medeltid
i anslutning till birkarlabygderna i kustområdet, nu även
blev kyrkliga och juridiska enheter. Genom denna
församlingsbildning slogs flera byar ihop till en för-
samling med en gemensam marknads-, tings- och
kyrkoplats. De nya samlingsplatserna ska i många fall
ha utgjorts av boplatser som fungerat som gamla
vinterbycentran, men eftersom flera byar slogs samman
vid denna tid bör en hel del andra vinterbyar ha kommit
ur bruk (Bergling 1964:163).
     Den bild som de historiska källorna och etnografiska
uppteckningarna ger av förhållandena i Sápmi visar att
den svenska staten under mycket lång tid har haft
inverkan på indelning och organisation av de samiska
bosättnings- och resursområdena. Den församlings-
bildning som skedde i början av 1600-talet, så väl som
den byindelning som genomfördes under 1880-talet
utgör exempel på statliga omorganisationer som sanno-
likt har haft inverkan på det samiska bosättnings-
mönstret. Detta innebär även att de historiska och
etnografiska källorna sannolikt inte beskriver något
ursprungligt och opåverkat samiskt samhälle, utan
måste förstås som förhållanden skapade genom yttre
påverkan.
     Förutom de uppenbara problemen med de föränd-
ringar som skett under historiens gång och som till
stor del påverkat det samiska resursutnyttjandet och
bosättningsmönstret finns även andra problem. I den
etnografiska och historiska litteraturen förekommer ett
stort antal olika samiska grupper som inte helt enkelt
kan definieras och skiljas från varandra. De två grupper
som dominerar i beskrivningar av samer i norra Norr-
land utgörs av skogs- och fjällsamer. I reseskildringar
och prästberättelser från 1600- och 1700-talen beskrivs
skogssamer och fjällsamer som två skilda grupper, bland
annat med olika bosättningsmönster och olika typer
av renskötsel. Redan i de äldsta lappskattelängderna
som finns bevarade från 1553-1620 figurerar två olika
samiska grupper, ”skogs- eller granlappar” och
”fjällappar” (Manker 1968:9-19). Vid vilken tid och
varför skogssamisk och fjällsamisk kultur utkristallise-
rades som skilda grupper har diskuterats av så väl
historiker som arkeologer. En allmän uppfattning
bland forskare som utvecklades i början av 1900-talet
är att den skogssamiska kulturen skulle utgöra ett äldre
utvecklingsstadium än den fjällsamiska kulturen

(Hultblad 1968:54). Detta synsätt har emellertid nyan-
serats en aning under senare tid, men den grundläggande
tanken om att den skogssamiska kulturen är äldre och
mer ursprunglig än den fjällsamiska lever fortfarande
kvar inom forskningen. Med utgångspunkt ifrån de
historiska källorna finns inga klara bevis på att en hel-
nomadisk fjällrenskötsel skulle ha förekommit i Ume,
Pite och Lule lappmarker före 1500-talet (Hultblad
1968:58). Eftersom få skriftliga källor går längre till-
baka i tiden än 1500-talet är det svårt att utifrån det
historiska materialet uttala sig om hur och när den fjäll-
samiska kulturen utvecklades inom Ume, Lule och Pite
lappmarker. Med utgångspunkt ifrån det arkeologiska
materialet menar emellertid både Inga-Maria Mulk och
Inger Storli att en fjällsamisk kultur utvecklades redan
under slutet av järnåldern. (Mulk 1995:247-254; Storli
1994:86-90).
     Ernst Mankers undersökningar av skogssamerna
från mitten av 1900-talet visar att även inom den skogs-
samiska kulturen förekom, åtminstone vid denna tid,
regionala skillnader (Manker 1968:237-254). Manker
visar att det, vid tiden för hans undersökningar, före-
kom tre regionala varianter av skogssamisk kultur, vilka
främst skiljde sig genom olikheter i materiell kultur
bland annat med avseende på klädedräkt och byggnads-
skick.
    Det förekommer även uppgifter om andra samiska
grupper som verkat inom dessa områden. I upp-
teckningar från 1700-1800-talet nämns även ytterligare
en samisk grupp som var bosatt i skogsområdet, så
kallade ”fiskarlappar” eller ”fiskenomader”. Det finns
inte alls lika omfattande beskrivningar av denna samiska
grupp som det finns för skogssamer och kanske främst
fjällsamer. Petrus Læstadius nämner emellertid ”fiske-
lapparna” i en missionärsjournal från 1831, vilken finns
tryckt i en publikation från slutet av 1970-talet (Læstadius
1977:211). Han beskriver dessa som icke-nomadiska
samer boende vid sjöarna i Lappmarken och vid Nord-
norska kusten. Fiskelapparna bodde, enligt Læstadius, i
träkåtor vid bra fiskevatten och flyttade mellan flera
olika bo-platser beroende på fiskesäsong.
     Antalet samer som har definieras som fiskesamer
tycks emellertid ha varierat över tid. I en artikel från
1944 går Philip Hultblad så långt att han säger att
fiskesamer var den dominerande samiska gruppen under
äldre perioder (Hultblad 1944:115-116). Han menar att
äldre källor så som prästberättelser från 1600-1700-talet
huvudsakligen framhåller jakt och fiske som skogs-
samernas näringar. Hultblad menar därför att de domi-
nerande fiskesamerna försvann under 1800-talet lopp,
vilket innebar att skogsrenskötseln sedan levde kvar
som den främsta skogssamiska näringen. Liknande
resultat visar Bertil Marklunds sammanställning av
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prästernas ämbetsberättelser för Arvidsjaurbyn under
perioden 1724-1800 (Marklund 2004:35-37). Prästernas
uppteckningar visar att skogssamerna i detta område
under början av denna period huvudsakligen levde på
fiske, medan en mindre del av befolkningen utövade
intensiv renskötsel med små renhjordar. Mot slutet på
perioden tycks däremot skogssamernas resursutnyttjande
ha bytt fokus, från fiske till skogsrenskötsel. Detta kan
jämföras med de uppgifter från Arvidsjaurs lappby för
år 1880 som presenteras i 1882 års utredning inför den
renbeteslag som fastslogs år 1886 (Manker 1968:21).
För detta år anges det att Arvidsjaurbyn var indelad i
36 lappskatteland och att byns sammanlagda renantal
uppgick till mellan 7000 och 8000 renar. Det framgår
emellertid att renantalet inom byn hade minskat under
de senaste åren och att många lappskatteland stod utan
innehavare år 1880. Många av de skogssamer som tidi-
gare utövat renskötsel inom samebyn ska enligt upp-
gift ha övergett renskötseln och istället fokuserat på
fiske som huvudresurs. Det var inte heller helt ovanligt
att skogssamer vid denna tid också anlagt nybyggen.
     De olika benämningarna som förekommer i olika
skriftliga källor är även i många fall diffusa och svår-
tolkade. Benämningen skogssamer och fjällsamer
förekommer som kamerala kategorier, men tycks även
vara två särskiljda kulturgrupper. De fiskesamer som
förekommer i förhållandevis stor utsträckning under
historisk tid, beskrivs däremot i hög grad som ren-
skötare utan renar. Fiskesamer kunde även återgå till
renskötsel om förutsättningarna fanns. Dessa samer
uppfattade sig kanske mer som skogssamer än som en
samisk grupp som var särskiljd från de renskötande
samerna, vilket innebär att fiskesamernas materiella
kultur i hög grad kan ha överensstämt med de kulturella
uttryck som är karaktäristiskt för skogssamerna i om-
rådet.
     Förutom fiskesamer förekommer även andra typer
av benämningar på samer i de skriftliga källorna. De så
kallade ”ungsprintarna” eller ”sprintarlappar” utgjorde
en grupp av yngre samer som saknade eget skatteland
och istället utövade jakt, fiske och renskötsel på sin
familjs skatteland. Denna kategori grundade sig emeller-
tid inte i första hand på vare sig kulturell identitet eller
resursutnyttjande. Sprintarlapp var istället huvudsakligen
en benämning på en av tre samhällsklasser inom
renskötarsamhället. Denna klass var rangordnad mellan
renskötaren med skatteland och de fattigaste samerna
som inte ägde renar över huvud taget (Lundmark
2006:25; Marklund 2004:36-37).
     Dessa variationer i resursutnyttjande är förmodligen
inte unika för de senaste 200-300 åren, utan skillnader
mellan olika samiska grupper har rimligtvis även före-
kommit även tidigare och kulturella förändringar kan

ha skett inom och mellan olika grupper. Detta innebär
att problem kan uppstå vid tolkningar av boplats-
lämningar i skogsområdet om man enbart utgår ifrån
de skogssamiska och fjällsamiska bosättningsmönster
som var dominerande under senare delen av historisk
tid.
     Förutom skogs- och fjällsamer förekommer även
en indelning i nord- och sydsamer. Begreppen nord-
och sydsamiska utgör benämningar för olika samiska
dialektområden, men de är även kopplade till särskilda
kulturdrag och olika former av renskötsel. Denna in-
delning sammanfaller inte helt med indelningen i skogs-
och fjällsamiska områden, utan vissa skillnader före-
kommer. I samband med de statligt initierade
dislokationerna av nordsamer från bland annat Nord-
norge, vilka genomfördes under 1870- och 1930-talen,
kom nordsamer dessutom att flytta ända ner till Pite
lappmark (Ruong 1982:68-69). Detta innebär att Pite
lappmark, åtminstone från slutet av 1800-talet, sannolik
i hög grad kom att bli ett gränsområde där flera olika
samiska grupper möttes. Dessa kulturmöten kan
mycket väl ha resulterat i en utbredd heterogenitet, med
avseende på bland annat bosättningsmönster, resurs-
utnyttjande och materiell kultur.

4.3.1 Skogssamiskt resursutnyttjande och
bosättningsmönster
Den skogssamiska kulturen som finns dokumenterad
från historisk tid kännetecknas av ett resursutnyttjande
knutet till skogslandet (Aronsson 1995:53-56). Inom
denna kultur har under historisk tid bland annat före-
kommit en speciell form av renskötsel och ett byggnads-
skick som i flera avseenden skiljer sig från den fjäll-
samiska kulturen. Den skogssamiska renskötselformen
har varit jämförelsevis stationär i det avseendet att
renhjorden under hela året i stort sett enbart uppehöll
sig i skogsområdet. Under sommaren betade renarna
på myrmarker i skogsområdet, och under vinterhalvåret
på lavbeväxta tallhedar. Under historisk tid var skogs-
samernas renhjordar jämförelsevis små och uppgick
ofta till endast ett 10-tal djur. Skogssamisk renskötsel
var intensiv i sin form, vilket innebar att renskötarna i
stor utsträckning följde och övervakade sina hjordar.
Renarna var även förhållandevis tama och vajorna mjöl-
kades dagligen under sommarhalvåret. Skogssamerna
höll inte renarna främst för slakt, utan det var
mjölkningen av vajorna som var det centrala inom den
skogssamiska renskötseln. Under historisk tid var ren-
skötsel bara en del av skogssamernas näringsfång. Jakt
och fiske i sjöar och vattendrag i skogsområdet utgjorde
minst lika viktiga näringar som renskötseln (Manker
1968:231-235). Odling i mindre skala, av främst rovor
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har även förekommit på skogssamiska boplatser åtmins-
tone så långt tillbaka som 1600-tal (Aronsson 1995:54;
Hultblad 1944:108; Ullenius 1937:124).
     Det skogssamiska bosättningsmönster som finns
dokumenterat från historisk tid har innefattat tre olika
typer av boplatser, vilka utgjordes av sommarvisten,
vintervisten och huvudvisten. Sommarvistena användes
under den del av året då vajorna mjölkades. Denna
period sträckte sig vanligtvis från midsommar till mitten
av augusti (Ruong 1945:130). Under mjölkningsperio-
den vallades renarna dygnet runt och hjorden samlades
ihop i anslutning till boplatsen i samband med
mjölkningen. Eftersom renhjorden under denna del
av året vallades intensivt inom ett begränsat område i
anslutning till boplatserna fanns det stor risk att
betesmarkerna blev avbetade och nedtrampade. Denna
vallning ökade även möjligheten för spridning av olika
typer av sjukdomar mellan renarna. För att undvika
detta flyttade de skogssamiska renskötarna under
mjölkningsperioden mellan flera olika sommarvisten i
en bestämd ordning. Man stannade vanligtvis inte heller
längre än en vecka på varje plats (Ruong 1944:94;
Ullenius 1937:121). Under den sista tiden då ren-
mjölkning fortfarande utövades flyttade varje familj eller
flyttlag mellan 4-5 olika bo-platser, men under tidigare
perioder kunde upp till 8-10 boplatser användas under
mjölkningsperioden. De olika boplatserna var lokali-
serade, med ett mellanrum av 3-5 km (Ruong 1982:92).
De var ofta förlagda nära myrmarker, för renbetets skull,

men även närheten till fiskesjöar verkar ha haft bety-
delse (Roung 1944:100). Vid sommarboplatserna fanns
vanligtvis en kåta och en eller flera förrådsanläggningar.
Både kåta och förrådsanläggningar (fig 4.4 och 4.5)
utgjordes av fasta träkonstruktioner, typiska för den
skogssamiska kulturen (Aronsson 1995:45-56; Manker
1968:179-205). I anslutning till boplatsen fanns vanligt-
vis också en plats inom vilken renarna samlades in vid
mjölkningen. Denna plats var bland skogssamerna
vanligen inhägnad genom ett timrat gärde (fig 4.4), men
det har även förekommit att renarna mjölkats på platser
utan inhägnad. I samband med att renarna samlades
ihop för mjölkning tändes även så kallade rökeldar vid
boplatsen och gärdet. Syftet med dessa var att skingra
insekterna och därigenom locka in renhjorden till
gärdet. Andra spår efter sommarens mjölkning kan även
ses i träd inuti mjölkningsgärden. För att underlätta vid
mjölkningen slogs bland annat träkilar in i träd som
lämnats kvar inuti gärdet, på vilka sedan mjölknings-
kärl placerades. Det har även förekommit att ur-
gröpningar gjorts i träd (sk. mjölkningshandtag) i vilka
vajor bands fast vid mjölkningen. Av den mjölk som
man fick av vajorna under sommaren tillverkades det
huvudsakligen ost, men det förekom även att mjölken
blandades med bär och ängssyra (Rumex acetosa) för att
hålla en längre tids förvaring under vinterhalvåret
(Manker 1968:229; Ruong 1945:138).
     Huvudvistet var den boplats som skogssamerna
uppehöll sig på under vår och höst.  Dessa boplatser

Figur 4.5. En timrad förvaringsanläggning
(njalla) vid bosättningen Nilasvallen,
Nilasjokk naturreservat, Norrbottens län
(foto av förf).

Figur 4.4. En typisk skogssamisk timmerkåta med ett timrat
mjölkningsgärde vid bosättningen Nilasvallen, Nilasjokk naturreservat,
Norrbottens län (foto av förf).
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användes under de delar av året som renens brunst-
och kalvningstid inföll. Under dessa delar av året vallades
inte renhjorden lika intensivt som under mjölknings-
perioden, utan renarna släpptes mer fritt. Huvudvistet
var bebott under längre tid än övriga boplatser och vid
dessa fanns ofta en eller flera kåtor och flera förvarings-
anläggningar. Dessa boplatser var ofta belägna i anslut-
ning till sjöar, vilket talar för att fiske var en viktig
resurs vid boplatsen (Ruong 1944:100). I uppteckningar
från början av 1800-talet beskrivs även att skogssamerna
under de perioder under höst och vår då renarna gick
mer fritt istället utövade jakt och fiske (Læstadius
1977:220-225). Under hösten användes huvudvistet
under en period som sträcker sig från det att mjölkningen
upphörde i mitten av augusti fram till dess att
renskiljningen och flyttningen till vinterbetesmarkerna
skedde i början av november (Ruong 1944:94). Strax
innan brunstperioden i slutet av september samlades
renarna åter ihop för tjurslakt. I samband med detta
passade man också på att mjölka vajorna under en
kortare period. I närheten av huvudvistet fanns därför
ofta mjölkningsgärden. Den mjölk som erhölls prepa-
rerades sedan vanligtvis med ängssyra och förvarades i
fasta förrådsanläggningar vid huvudvistet över vintern.
Det finns emellertid inga uppgifter om att mjölknings-
gropar eller kallkällor har använts av skogssamerna för
förvaring av mjölk, vilket har varit vanligt förekom-
mande hos fjällsamerna (Ruong 1945:138-139).
     Från slutet av april eller början av maj fram till dess
att mjölkningsperioden började vid midsommartid
uppehöll man sig även vid huvudvistet. Kalvningsperio-
den inföll vid denna tid på året och under denna period
fick renarna gå mer fritt. Innan varje familj eller flytt-
lag flyttade vidare till sina sommarboplatser vid mid-
sommartid samlades renarna ihop och skiljdes ut
(Roung 1944:93).
     Under vinterhalvåret bodde skogssamerna huvud-
sakligen i tältkåtor. Eftersom ingen mjölkning av rena-
rna skedde under vintern förekommer inte heller några
mjölkningsgärden på dessa boplatser. Trots detta hölls
renhjorden under sträng uppsikt under vintern (Hult-
blad 1944:109). Det var även under denna del av året
som huvudslakten inföll. Kylan och snöförhållandena
innebar både att slaktprodukterna höll sig bättre och
underlättade transporter (Hultblad 1968:136). Skogs-
samernas vintervisten och flyttningar inom vinterbetes-
landet bör i stor utsträckning ha liknat de fjällsamiska
vinterboplatserna i skogsområdet. I samband med att
fast bosättning blev vanlig inom skogssamiskt område
och även samerna själva i allt större utsträckning blev
bofasta upphörde användningen av tältkåtor för vinter-
bosättning. Istället hyrde man husrum hos den fasta

bondebefolkningen eller bodde på sina egna gårdar
(Aronsson 1995:54; Manker 1968:91).
     I samband med att allt fler samer blev bofasta och
började med gårdsbruk under 1700-1800-talen skedde
även en förändring av renskötseln i området, vilken
fick en mer extensiv form (Aronsson 1995:54; Manker
1968:229-230). Detta innebar att renarna fick beta mer
fritt och tillsynen av den spridda hjorden skedde mer
sällan. Mjölkningen av vajorna ersattes successivt av
de mjölkkor som samerna höll på sina gårdar. Under
1930-talet upphörde traditionen med renmjölkning helt
i det skogssamiska området (Manker 1968:32).
     Israel Ruong har gjort en modell av hur bosättnings-
mönstret såg ut under 1880- och 1890-talen inom ett
område som idag tillhör Västra Kikkejaurs sameby (se
fig 4.6, samt Ruong 1944:92-101). Denna modell visar
att vår, sommar och höst flyttade man mellan boplatser
som var belägna inom ett avrundat område med en
storlek av ca 15x35 km. Under vintern flyttade
skogssamerna med sin renhjord närmare Bottenviks-
kusten, utanför samebyn och lappskattelandet. Även
Ernst Manker påtalar i sin studie om skogssamerna att
ett äldre cirkulärt system för bosättning, liknande det
Ruong beskriver, har funnits inom vad som idag utgör
Östra Kikkejaurs sameby (Manker 1968:91). I 1880 års
utredning inför 1886 års renbeteslag beskrivs också att
bosättningsmönstret varierade mellan samerna inom
den dåvarande Arvidsjaur sameby (Manker 1968:22).

Figur 4.6. Ruongs modell för flyttmönstret inom Västra
Kikkejaurs sameby (Ruong 1944:98).
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Här anges att inom de land som låg vid Piteälven bodde
skogssamerna året om, även under vinterhalvåret. De
övriga skogssamerna inom Arvidsjaurbyn flyttade däre-
mot ner till kustlandet i Norr- och Västerbottens län
under perioden mellan december och april. Det finns
också uppgifter om att vissa skogssamer under vinter-
halvåret använt fasta kåtor på huvudvistena (Ullenius
1937:121). Detta innebär att det förutom sommarvisten
och huvudvisten också kan förekomma vintervisten
som varit bebodda av skogssamer inom de ursprungliga
samebyområdena, åtminstone i områden nära Piteälven.

Sommarvisten
Den största mängden skogssamiska boplatser som före-
kommer i skogsområdet borde, enligt Ruongs modell,
utgöras av sommarvisten. En grov uppskattning kan
göras utifrån uppgifterna för Arvidsjaurbyn från år 1880
(Manker 1968:21). Vid denna tid fanns det sammanlagt
36 lappskatteland inom byområdet. Alla lappskatte-
landen hade emellertid inte någon innehavare vid denna
tid. Enligt Ruongs modell för bosättning skulle varje
familj eller flyttlag under mjölkningsperioden ha flyttat
mellan 8-10 sommarvisten, medan man vanligtvis en-
dast hade ett huvudviste som användes både höst och
vår (Ruong 1982:92).  Om man för enkelhetens skull
räknar med att alla lappskatteland var bebodda och
endast en familj eller flyttlag flyttade runt på varje land
innebär detta att inom Arvidsjaurbyns område år 1880
bör sammanlagt 288-360 sommarvisten ha varit i bruk,
men bara 36 huvudvisten.
     Enligt de beskrivningar som finns av skogssamiska
sommarvisten har det funnits ett mindre antal fasta
konstruktioner vid dessa boplatser (Manker 1968:179).
Vanligtvis fanns en kåta, ett mjölkningsgärde och någon
form av fast förvaringsanläggning vid sommarvistet.
Sommarvistena var ofta belägna i närheten av en myr,
för betet, men det var inte heller ovanligt att de låg i
närheten av fiskesjöar. Boplatserna användes under
någon vecka varje sommar. Under denna tid samlades
renhjorden dagligen ihop vid boplatsen. De synliga spår
som man kan förvänta sig att hitta efter denna typ av
boplats är förhållandevis få. De flesta konstruktioner
vid boplatsen har varit byggda av trä, vilket innebär att
de relativt snabbt förmultnar efter det att boplatsen
övergetts. De kilar och mjölkningshandtag som före-
kommer i tallar i anslutning till mjölkningsgärden försvin-
ner även i samband med att träden dör och förmultnar.
Den enda konstruktion som man kan förvänta sig hitta
vid äldre sommarvisten utgörs av den härd som en
gång anlagts inuti kåtan. Förutom de synliga kon-
struktionerna vid boplatserna bör skogssamernas bo-
sättning också ha haft en betydande inverkan på natur-
miljön lokalt vid boplatsområdet. Anläggandet av

boplatser med mjölkningsgärden innebar att skogen
öppnades upp, vilket orsakade minskad konkurrens
mellan de kvarvarande växterna. Insamlingen av
renhjorden vid gärdet har sannolikt också orsakat ned-
trampning av markvegetationen och markerosion.
Renarnas spillning bör samtidigt ha medfört att marken
gödslades kraftigt under den tid som gärdet användes,
vilket gynnat näringskrävande örter och gräs. Denna
typ av vegetation har också kunnat spåras vid äldre
bosättningar inom skogssamiskt område med hjälp av
pollenanalyser (Aronsson 1991:98-100). Den gödslings-
effekt som uppstår på sommarvistena borde också vara
möjlig att spåra med hjälp av markkemiska analyser.
Renspillning i större mängder inom ett begränsat om-
råde borde ge en tydlig anrikning av så väl fosfor som
organiskt material (se kap 1.3). Även boplatsaktiviteterna
vid vistet bör ha haft inverkan på de markkemiska för-
hållandena i området. Preparering av råvaror, matlagning
och avfallshantering vid boplatsen bör också ha orsakat
anrikningar av fosfor i marken. Eftersom boplatserna
användes säsongsmässigt, under kortare perioder kan
man inte räkna med att den påverkan som bosättningen
har haft på markkemin har varit mer omfattande, utan
anrikningarna borde vara mer lokalt avgränsade inom
boplatsområdet. Enligt de uppgifter som finns från den
period då mjölkhushållning utövades inom skogs-
samiskt område beboddes sommarvistena av en familj
eller ett flyttlag (Ruong 1944:94). Enligt Philip Hultblad
(1968:69) bestod ett flyttlag av 2-4 nära besläktade
familjer.  I Ernst Mankers studie från 1900-talets första
hälft räknar han upp alla renskötarhushåll inom de olika
skogssamebyarna (Manker 1968:24-157). Hushållens
storlek varierade allt från 1-15 personer. Även hushåll-
ens sammansättning uppvisade variationer. Det före-
kommer hushåll som utgjordes av bland annat föräldrar
och barn; föräldrar, barn och mor- eller farföräldrar
eller flera vuxna syskon. Det var inte helt ovanligt att
drängar eller vuxna släktingar också bodde inom hus-
hållen. Utifrån Mankers uppgifter kan beräkningar
göras av hushållens, respektive renskötargruppernas
storlek. Om förhållandena inom alla skogssamebyar,
förutom koncessionsbyarna, beaktas (även Jokkmokks
och Malmesjaurs sameby som upplöstes 1946) kan
medelvärden beräknas för så väl familjestorlek som stor-
lek på renskötarlagen. Medelfamiljens storlek inom de
skogssamiska byarna under första hälften av 1900-talet
var 4,0 personer och det medelstora renskötarlaget ut-
gjordes av sammanlagt 20 personer, om alla medlemmar
i familjerna räknas med. Om förhållanden i Mankers
studie verkligen helt överensstämmer med förhållandena
under tidigare perioder och om de renskötarlag som
förekommer under början av 1900-talet verkligen kan
jämföras med de äldre flyttlagen kanske kan diskuteras,
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men uppgifterna ger åtminstone en uppfattning om
hur många personer som kan ha använt de äldre
sommarboplatserna. Enligt uppgifter i 1603 års
mantalslängder för Ume och Ångermanna lappmarker
uppgår den beräknade medelstorleken på hushållen i
detta område till 5,5 personer (Hoppe 1945:54). Denna
siffra har ofta använts för beräkningar av den samiska
befolkningens storlek under äldre tid (Bergström
2000:2; Tegengren 1952:40 m fl). Detta innebär att det
inom de lappskatteland där flyttlagen bestod av flera
familjer, bör ha funnits två eller flera kåtor vid sommar-
vistena.

Huvudvisten
Vilket ovan nämnts fanns det betydligt färre huvud-
visten än sommarvisten inom samebyarna. Huvud-
vistena beboddes däremot under betydligt längre pe-
rioder än sommarvistena. Det fanns ofta flera kåtor
och olika typer av fasta förvaringsanläggningar vid dessa
visten. Det var inte heller helt ovanligt att mjölk-
ningsgärden fanns i anslutning till huvudvisten (Ruong
1945:138-139). De aktiviteter som skedde under de
perioder som huvudvistet användes under våren var
kalvning, kalvmärkning och utskiljning av de olika
familjernas eller flyttlagens renar inför flytten till
sommarbetesområdena. Under hösten skedde slakt av
rentjurar, mjölkning i mindre omfattning och åter igen
utskiljning  av renarna inför flytten till vinterbetesom-
rådena. Under höst och vår ägnades också mycket tid
åt jakt och fiske. Huvudvistena låg oftast även i anslut-
ning till sjöar och vattendrag. Många huvudvisten har
emellertid under senare tid övergått till nybyggen, vilket
har innebär att det är problematiskt att hitta denna typ
av boplats i sin ursprungliga form (Ruong 1945:124).
     Den främsta skillnaden mellan sommarvisten och
huvudvisten är att renarna inte regelbundet har samlats
ihop för mjölkning vid huvudvistet. Detta borde inne-
bära att den erosion, gödning och vegetationsförändring
som förekommer i anslutning till boplatser med
mjölkningsgärden inte finns i samma omfattning vid
huvudvisten. Anläggandet och användningen av bo-
platsen borde emellertid i sig ha haft en påtaglig effekt
på så väl de markkemiska förhållandena som på vegeta-
tionen i området. Öppnande av skogen vid boplatsen
och olika typer av boplatsaktiviteter borde i minst lika
stor omfattning ha orsakat anrikning av fosfor och
organiskt material vid huvudvisten som vid sommar-
visten. Med tanke på att dessa visten användes under
en betydligt längre period under året än sommarvistena
skulle eventuellt även en högre grad av anrikning ha
skett. Enligt vissa uppgifter kunde huvudvistet vara
bebott även under vinterhalvåret, vilket innebar att

boplatsen kan ha varit i bruk under större delen av året
(Ullenius 1937:121).
     Den slakt av rentjurar som genomfördes under
hösten har sannolikt inte orsakat anrikning av bland
annat fosfat i anslutning till huvudvistet i någon större
utsträckning. Det finns emellertid inte många explicita
uppgifter kring hur denna slakt gick till, var slaktandet
skedde och vad som hände med slaktresterna. Sigrid
Drake skriver i sitt arbete om samerna i Västerbotten
under 1800-talet, att det vanligtvis slaktades 5-6 tjurar
under hösten. Förutom tjurarna kunde även vissa vajor
och små kalvar slaktas vid denna tid. Drake nämner
även uppgifter från Lule lappmark, där det anges att
endast 2-3 tjurar slaktades under hösten (Drake
1918:55-56). Under den tid då intensiv renskötsel ut-
övades i skogsområdet var inte renhjordarna särskilt
stora och bestod vanligtvis att några 10-tal djur. Detta
medförde troligen att det under denna tid inte heller
fanns särskilt många rentjurar per hjord som kunde
slaktas under hösten. Den dokumentation av slakt som
skogssamer utövade under 1800-talet och början av
1900-talet visar även att det mesta av renen tillvara-
togs. Inte bara köttet och skinnet, utan också blod och
inälvor togs tillvara (Drake 1928:56-58; Manker
1968:30-32). Enligt många uppgifter om samerna har
det även varit av stor betydelse hur renbenen behand-
lades. Benen kunde deponeras i stenrösen och under
stora stenblock, men också i sjöar, kallkällor och vatten-
drag. Anledningen till denna behandling av benen var,
enligt Drake, att gömma undan dessa från renar och
hundar (Drake 1918:58). Behandlingen av benen kan
även ha sin grund i uppfattningen om djurets pånytt-
födelse, vilket många religionshistoriker framhåller
(Mebius 1968:54-61; Rydving 1995:105-107 m fl).
Denna behandling av renen i samband med slakt och
konsumtion som de etnografiska studierna beskriver
borde ha inneburit att endast små rester från slakten,
som mindre mängder blod och slaktavfall, blev kvar
på slaktplatsen. Slakt av förhållandevis få renar i sam-
band med liten ackumulation av slaktrester vid slakt-
platsen kan mycket väl ha medfört att endast begrän-
sade mängder fosfor och organiskt material anrikats.
Om samma plats användes för slakt varje år under en
längre period skulle det eventuellt kunna resultera i
ackumulationer som tydligt avviker från omgivningen.
Det är möjligt att så väl den mjölkning av vajorna som
skedde i samband med tjurslakten som själva tjurslakten
skedde vid timrade gärden i anslutning till huvudvisten.
Man skulle också kunna tänka sig att den storskiljning
som skedde av renarna inför vintern ägde rum i an-
slutning till dessa gärden. Vid de huvudvisten som inte
hade något gärde i sin närhet kan dessa arbetsuppgifter
istället ha genomfört på en plats utan inhägnad. Detta
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innebär att de gärden som användes under hösten, och
kanske också under kalvmärkning och renskiljning
under våren, åtminstone till viss del bör skilja sig från
sommarens mjölkningsgärden. Den gödningseffekt
som har uppstått under sommaren, då renhjorden dag-
ligen samlades ihop i anslutning till mjölkningsgärdet,
bör saknas vid de gärden som använts under hösten.
Det finns emellertid en möjlighet att samma gärde
användes både under sommaren för mjölkning och
under hösten för andra aktiviteter, vilket innebär att
det inte går att utesluta att ett mjölkningsgärde som
visar spår efter mjölkning också har använts i andra
sammanhang under renskötselåret. Det finns emeller-
tid uppgifter som talar för att vissa gärden endast an-
vändes under sommaren, medan andra endast var i bruk
under höst och vår (Hultblad 1944:108). Ackumu-
lationen av fosfor och organiskt material bör vara
påtagligt mindre vid höstgärdena. De vegetations-
förändringar som huvudvisten gett upphov till bör även
till viss del skilja sig från den vegetation som före-
kommit vid sommarvisten. Framförallt på grund av
att inte renar samlats i nära anslutning till huvudvistet
på samma sätt som de sommarvisten som användes
under mjölkningsperioden under sommaren. Det saknas
också uppgifter kring hur långt ifrån själva bosättningen
vid huvudvistet som slaktplatsen var belägen. Slakt för
husbehov uppges ha skett bakom kåtan, på själva bo-
platsen (Manker 1968:30). Det är emellertid svårt att
tänka sig att någon mer omfattande slakt har skett i
direkt anslutning till boplatsområdet. Istället skulle man
kunna tänka sig att tjurslakten skedde på en plats som
var belägen en bit ifrån huvudvistet, men ändå inte så
långt borta att transport och tillvaratagande av slakt-
produkterna försvåras.

Vintervisten
Under vinterhalvåret flyttade skogssamerna längre
österut. Vilket tidigare nämnts så flyttade en del när-
mare Bottenvikskusten, medan andra bodde kvar inom
samebyområdet även under denna del av året. Detta
innebär att skogssamiska vinterboplatser borde kunna
påträffas både inom det område som beboddes under
andra delar av året i skogsområdet, men också mot
kustområdena längre österut. I likhet till fjällsamerna
bodde även skogssamerna i tältkåtor under vintern. De
båda grupperna flyttade även runt inom vinterbetes-
landet på samma sätt, eftersom det var snö- och betes-
förhållandena som styrde hur länge man kunde stanna
på varje plats (Ruong 1944:95-96). Förutom dessa,
ganska övergripande uppgifter, finns inte några mer
ingående beskrivningar av dessa vinterboplatser. Det
finns emellertid exempel på historiska dokument som
nämner att det även funnits vinterbyar som har varit

gemensamma för hela samebyn (Bergling 1964:148;
Hultblad 1968:70; Sköld 1992:23). Mer exakta beskriv-
ningar av dessa byar förekommer emellertid inte. Många
forskare har emellertid kopplat samman dessa vinter-
byar med de byar som användes av skoltsamer och
samer i norra Finland under historisk tid (Hultblad
1968:69-70; Mulk 1995:232-233 m fl.). Hur de vinter-
boplatser som har funnits inom de svenska delarna av
Sápmi har sett ut finns egentligen inga säkra uppgifter
om. Det finns emellertid uppteckningar om att vinter-
byarna var platser som handelsmän (birkarlar) besökte
för att handla med samerna (Bergling 1964:162). Många
forskare kopplar även ihop de radorganiserade
boplatserna med härdar, med vinterbyar av östsamisk
typ (Bergman 1990:280-281; Mulk 1995:233-234).
     Exakt hur de förändringar som genomfördes i början
av 1600-talet har påverkat skogssamernas bosättnings-
mönster är svårt att uttala sig om. De uppgifter som
finns om äldre vinterbyar inom de svenska lappmarkerna
visar, enligt många forskare, att samlingsboplatser fanns
redan tidigare i området (Hultblad 1968:69-70; Mulk
1995:232-233 m fl.). Andra forskare menar att vinter-
tid levde samerna spridda, för att de tillgängliga resur-
serna skulle räcka till (Eidlitz Kuoljok 1991:40). Utifrån
den tidigare historiska och etnografiska forskningen
kan åtminstone tre möjliga scenarion urskiljas. Samerna
kan ha bott vid en gemensam vinterboplats under hela
vintern (fig 4.8). De kan också ha samlats i en gemensam
vinterboplats endast under vissa delar av vinterhalvåret,
vilket åtminstone motsvarar förhållandena efter etable-
ringen av kyrk- och marknadsplatser under 1600-talet
(fig 4.9). De kan slutligen även ha bott spridda över
vinterbetesområdena under hela vintern (fig 4.10). Om
gemensamma vinterboplatser använts under hela vintern
bör det finnas märkbara spår efter dessa. Såvida det
funnits liknande bysamfälligheter inom de svenska
lappmarkerna som den siida-organisation som funnits
i det östsamiska området bör de gemensamma
vinterboplatserna har varit bebodda av ett större antal
familjer (5-10 stycken). Detta innebär att motsvarande
antal samtida härdar bör finnas vid dessa boplatser.
Det är inte heller helt omöjligt att man vid en boplats
som används varje år under en längre tid bygger kon-
struktioner liknande de vid huvudvistena. Fasta anlägg-
ningar så som kåtor och förvaringsanläggningar skulle
mycket väl ha kunnat finnas vid denna typ av vinter-
boplats. Om så många människor bott tillsammans
inom ett begränsat boplatsområde bör även en märk-
bar påverkan ske av så väl vegetationen som de mark-
kemiska förhållandena i området. Dessa vegetations-
förändringar bör även i hög grad motsvara de föränd-
ringar som förekommer vid de nordfinska vinterbyarna.
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     Gemensamma vinterboplatser som istället använts
endast under vissa delar av vinterhalvåret bör till stor
del se likadana ut som vinterboplatser som användes
under längre tid. Ett större antal (ca 5-10 stycken)
samtida härdar bör finnas även vid dessa boplatser
och om samma boplatser användes under flera år skulle
fasta kåtor och förvaringsanläggningar ha kunnat byggas
även vid dessa boplatser. I annat fall kan tältkåtor ha
använts som bostäder. Trots att dessa boplatser inte
varit bebodda under hela vinterhalvåret borde det för-
hållandevis stora antalet människor som tillsammans
bott vid boplatsen ha inneburit anrikning av fosfor och
organiskt material, samt vegetationsförändringar lik-
nande de finska vinterbyarna. Eftersom bosättningen
i detta fall är mer säsongsmässigt och kortvarigt borde
emellertid påverkan av miljön vara mer begränsad.
Ackumulationen av fosfor och organiskt material borde
bli jämförelsevis hög, men endast inom begränsade ytor
vid boplatsen. En ackumulation som orsakats av en
mer långvarig bosättning blir istället mer övergripande
över ett större område. Det är också möjligt att en för-
hållandevis kortvarig bosättning under kortare perioder

under vintern inte heller skulle ge upphov till kulturlager
motsvarande de vid de finska vinterbosättningarna. Å
andra sidan skulle den säsongsmässiga arten på bosätt-
ningen kunna göra det möjligt att använda boplatsen
under en längre tidsperiod än de mer permanenta
vinterbosättningarna. I detta scenario skulle två typer
av vinterboplatser ha använts samtidigt. Under de delar
av vinterhalvåret som man inte använde samlingsbo-
platsen kan istället familjerna eller flyttlagen ha flyttat
runt individuellt inom vinterbetesområdet. Vid dessa
boplatser kan tältkåtor mycket väl ha använts. Om fokus
låg på renskötsel skulle flyttningarna inom vinterbetes-
området ha varit beroende av renbetesförhållandena.
Detta innebär att boplatserna under vintern kan ha varit
bebodda under längre perioder om betesförhållandena
varit goda. År med sämre vinterbete kan det istället
vara nödvändigt med tätare flyttningar. Detta
bosättningssystem överensstämmer sannolikt till stor
del med det system för vinterbosättning som bör ha
utvecklats i norra Sverige i samband med att kyrk- och
marknadsplatserna etablerades under början av 1600-
talet.
     De spår som denna typ av boplats kan förväntas ha
lämnat är få. Det finns få uppgifter som talar för att
fasta konstruktioner, så som kåtor och förvarings-
anläggningar under historisk tid har byggts vid denna
typ av boplats. Det vanliga var istället att tältkåtor använ-
des. Om familjerna eller flyttlagen flyttade runt indivi-
duellt mellan dessa boplatser borde det inte heller före-
komma mer än en eller ett par härdar som använts
samtidigt vid boplatsen. I övrigt kan man inte räkna
med att ett större antal förvaringskonstruktioner har
förekommit vid boplatsen. Under historisk tid har
vinterflyttningarna emellertid inte skett helt planlöst,
utan samma betesområden har använts varje år (Ruong
1944:95). Det är tänkbart att nya boplatser inte anlades
varje vinter, utan att man i så hög grad som möjligt

Figur 4.7. Hypotetisk bosättningsmodell för skogssamer under
historisk tid, där samtliga familjer inom byn (eller siidan)
varit samlade i en gemensam vinterby under hela vinterhalvåret.

Alternativ 1 Höst-/vårviste

Vinterby
"Tillfälliga boplatser"

Övriga familjer

Figur 4.9. Hypotetisk bosättningsmodell för skogssamer under
historisk tid, där familjerna/flyttlagen har flyttat runt mellan
enskilda boplatser under vinterhalvåret.

Alternativ 3 Vinterviste
Höst-/vårviste

Figur 4.8. Hypotetisk bosättningsmodell för skogssamer under
historisk tid, där samtliga familjer inom byn (eller siidan)
varit samlade i en gemensam vinterby/kyrk- och
marknadsplats under delar av vinterhalvåret.

Övriga familjer

Alternativ 2 Höst-/vårviste

Vinterby
Vinterviste
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använde sig av de boplatser och härdar som anlagts
under tidigare år. Om detta varit fallet borde det vid
dessa boplatser i varierande utsträckning även före-
komma förändringar av vegetation och mark-
förhållanden, orsakade av boplatsaktiviteter. Vinter-
bosättningarna borde, i samma omfattning som
sommarbosättningarna generera anrikning av fosfor
och organiskt material genom bland annat hantering
av matvaror och hushållsavfall. De boplatser som an-
vänts under vinterhalvåret saknar dock sannolikt
mjölkningsgärden och har inte använts för att samla
ihop renar i lika hög grad som sommarboplatserna.
De markkemiska förändringar och den specifika vegeta-
tion som uppträder vid sommarvistena borde därför
rimligtvis saknas vid vinterboplatserna. Eftersom dessa
boplatser bör ha använts säsongsmässigt under kortare
perioder än huvudvistena bör även ackumulation, av
bland annat fosfor, och vegetationsförändringar vara
märkbart mindre vid vinterboplatserna. Förutom detta
utgörs den mest uppenbara skillnaden mellan olika typer
av boplatser, av att boplatsen som används under vintern
är snötäckt. Detta har även med största sannolikhet
inneburit att vinterboplatsen blivit mindre utsatt för
nötning och erosion av marktäcket än vad boplatser
som använts under barmarksförhållanden blivit. I sam-
band med snösmältning skulle även omfördelning av
lättare och mindre boplatsmaterial, så som exempelvis
olika typer av hushållsavfall, ha kunnat ske vid
vinterboplatserna. En skillnad skulle därför möjligtvis
kunna urskiljas mellan boplatser som använts under
barmarkstid respektive under vintertid med hjälp av
pollenanalyser och markkemiska analyser.
     Det sista hypotetiska scenariot utgörs av ett boplats-
system där inga samlingsboplatser överhuvudtaget har
förekommit under vinterhalvåret. Familjerna eller flytt-
lagen flyttade runt med tältkåtor på liknande sätt som
inom det tidigare scenariot. Om flyttning skedde enligt
betesförhållandena även i detta fall bör inte dessa bo-
platser skilja sig märkbart från boplatserna som beskri-
vits enligt det tidigare scenariot.

Fyndmaterialet
Utgångspunkten för diskussionen kring boplatstyper
har varit de förhållanden som finns beskrivna i histo-
riska och etnografiska undersökningar, vilka kanske
främst speglar förhållandena under de senaste hundra
åren. De fasta konstruktioner som varit vanliga bland
skogssamer under historisk tid bör inte nödvändigt ses
som ursprungligt skogssamiska. Många forskare menar
att de timrade konstruktioner som under slutfasen av
den intensiva renskötseln var karaktäristiska för den
skogssamiska kulturen inte alls funnits särskilt länge i
dessa områden. Bruket och kunskapen att bygga

timrade konstruktioner anses ha uppkommit hos
samerna i samband med att kyrk- och marknads-
platserna etableras under 1600-talet. Detta innebär att
bruket av tältkåta kan ha varit mycket mer utbrett före
1600-talet, än vad de historiska och etnografiska studi-
erna antyder. Inom skogssamiskt område har det även
förekommit en annan typ av träkåta, den så kallade
åskåtan. Denna anses av många forskare vara en äldre
typ av kåta än den timrade kåtan (Aronsson 1995:56;
Ruong 1982:112 ). Om kåtor i trä utgör en yngre före-
teelse än tältkåtor är det inte helt orimligt att även
förvaringsanläggningar i trä är en relativt sen företeelse.
Under tidigare perioder kan istället kallkällor och gropar
av olika slag ha använts som förvaring av så väl matvaror
som utrustning.
     Ovan har det diskuterats vilka typer av konstruk-
tioner som kan tänkas ha förekommit vid de olika
typerna av boplatser. Det är också möjligt att göra
distinktioner mellan de olika boplatstyperna med av-
seende på fyndmaterial. Under den period då mjölk-
ning av vajorna utövades deltog kvinnorna i renskötseln
både vid vallning så väl som vid mjölkning samt ost-
tillverkning. Under renskötselåret följde hela familjen
med renhjorden mellan betesområdena. Detta innebär
att vuxna så väl som barn, samt både kvinnor och män
bör ha uppehållit sig vid samtliga typer av boplatser.
Det bör därför förekomma ett mycket varierat fynd-
material vid dessa boplatser, med material som både
kan associeras med män och kvinnor, samt med flera
olika typer av aktiviteter. Det kan däremot tänkas att
det fyndmaterial som man kan förvänta sig att hitta på
boplatserna i viss utsträckning kan variera beroende
på säsong. Vid de sommarboplatser där mjölkning har
förekommit har det med stor sannolikhet även använts
föremål kopplade till själva mjölkningen, men också
till osttillverkning. Därför skulle det vid dessa boplatser
kunna påträffas fynd av lasson med tillhörande glid-
öglor av ben, mjölkningskärl och ostformar (Manker
1968:48-51). Vid boplatser som använts vintertid borde
det inte finnas föremål som mjölkningskärl och ost-
formar. Under den tid då den intensiva mjölknings-
ekonomin fortfarande förekom skedde den huvud-
sakliga slakten av ren under vinterhalvåret. Det vore
därför inte helt osannolikt att föremål som kan hittas
vid vinterboplatser utgörs av redskap som använts vid
slakt och skinnbearbetning (Manker 1968:227). Om
samlingsboplatser förekommit under vinterhalvåret bör
även dessa skilja sig markant ifrån övriga boplatser med
avseende på fyndmaterial. Om det vid dessa samlings-
boplatser förekom aktiviteter som var gemensamma
för alla familjer inom samebyn, som exempelvis råd-
slag och vissa riter borde detta kunna urskiljas i fynd-
materialet i anslutning till boplatsen. Man skulle kunna



4. Samiska grupper under historisk tid

63

tänka sig att det i närheten av samlingsboplatserna
förekom större offerplatser eller liknande platser där
man kunde samlas. Om även en omfattande handel
har koncentrerats till dessa vinterbyar skulle fynd-
materialet vid dessa mycket väl kunna innehålla mynt
eller andra spår efter handelsverksamhet, som exempel-
vis smycken och andra importerade handelsvaror. Vid
huvudvistena, som använts under höst och vår har jakt
och fiske varit viktiga inslag, eftersom renhjorden under
dessa delar av året fick gå mer fritt. Bilder och dokumen-
tation av huvudvisten som använts under de senaste
200 åren visar att det vid dessa boplatser ofta förekom
utrustning för fiske, bland annat båtar och nät (Aro
1997:12-13). Det är även tänkbart att jaktutrustning så
väl som redskap för slakt och skinnbearbetning skulle
kunna påträffas vid huvudvistena.
     Det fyndmaterial som ovan diskuterats utgör endast
förslag på vilket fyndmaterial som skulle kunna vara
specifikt för de olika boplatstyperna inom det skogs-
samiska renskötarsamhället. Givetvis kan man förvänta
sig att fyndmaterialet i verkligheten är mer komplext
och sammansatt. Utifrån etnografiska och historiska
studier vet vi att samerna även fiskade under andra delar
av året. Därför skulle fiskeutrustning även kunna på-
träffas på andra boplatser än huvudvisten. Slakt och
mjölkning skedde även, om än i mindre omfattning,
vid huvudvistena. Även annan utrustning, som exem-
pelvis lasson och glidöglor, användes med stor sannolik-
het året om i flera olika sammanhang.
     Ett annat problem när det gäller skogssamisk ma-
teriell kultur är att den till stor del utgörs av föremål,
byggnader och redskap i trä, horn eller ben. Dessa
organiska material bryts förhållandevis snabbt ner då
de deponeras på markytan, vilket innebär att den största
delen av skogsamisk materiell kultur förmodligen inte
längre finns bevarad vid de flesta boplatser. Det är även
sannolikt att åtminstone viss utrustning förvarades
under delar av året vid vissa boplatser. Det är däremot
mindre troligt att man medvetet lämnade kvar redskap
och föremål i någon större utsträckning då boplatsen
upphörde att användas. De fynd som man därför kan
förvänta sig att hitta på dessa boplatser utgörs därför
istället av material som antingen tappats, glömts eller
medvetet lämnats kvar. Anledningar till att föremål
lämnas kvar på en boplats kan vara att de är trasiga
eller att de inte längre behövs. Under historisk tid har
det även varit vanligt att fasta konstruktioner som bland
annat förrådsanläggningar flyttats mellan olika boplatser
(Manker 1968:108-109). Detta innebär att det fynd-
material som man kan förvänta sig att hitta vid dessa
boplatser förmodligen är ganska obetydligt och främst
bestående av metallföremål av olika slag. Om man be-
aktar det fyndmaterial som framkommit vid under-

sökningar av boplatser med härdar från historisk tid
så överensstämmer detta antagande ganska väl. De fynd
som vanligtvis görs vid dessa härdar är förhållandevis
få. Förutom brända ben är fynd bestående av organiskt
material ytterst sällsynta. Det huvudsakliga fynd-
materialet utgörs av föremål i metall och stenmaterial
(Hedman 2003a:161-189). Det har även gjorts ytterst
få fynd som skulle kunna kopplas samman med ren-
skötsel (Aronsson 1991:21).

4.3.2 Fjällsamiskt resursutnyttjande och
bosättningsmönster
Till skillnad från den skogssamiska kulturen känne-
tecknas den fjällsamiska kulturen av ett resursutnyttjande
som är spritt över ett stort område, vilket sträcker sig
från skogsområdet upp till högfjällsområdet (Aronsson
1995:56-58; Manker 1947:138-143). Basen i fjällsamernas
resursutnyttjande var, åtminstone under senare delen
av under historisk tid, renskötsel. Flyttningarna inom
resursområdet var orsakade av renens behov av bete.
Därför flyttade man mellan sommarbetesmarker i fjäll-
området och vinterbetesmarker som var belägna i Norr-
lands skogsområden. Beroende på hur snö- och betes-
förhållandena var kunde man även vissa år flytta ner
till Bottenvikskusten under vinterhalvåret. Det har även
förekommit att sommarflyttningarna sträckte sig ända
till den norska kusten.

Bosättning
Boplatsens lokalisering inom sommarbetesområdet var
främst beroende av tillgången på bränsle och dricks-
vatten. Den bostad som användes under sommaren
utgjordes av tältkåtor. Vid sommarboplatserna kunde
det mer undantagsvis även förekomma fasta förvarings-
anläggningar (Manker 1947:138-139). Förutom sommar-
och vinterbetesland hade man även ett vår- och höst-
land som vanligtvis var belägna i nära anslutning till
trädgränsen, där renarna hade sina kalvnings- och
brunstland. Platsen för vår- och höstvistet var ofta den
samma, vilket medförde att de ofta utvecklades till ett
slags huvudvisten. Vid dessa visten förvarades och
byttes mellan sommar- och vinterutrustning. För för-
varing av bland annat utrustning och kött fanns därför
olika typer av fasta förvaringsanläggningar vid vistet
(Manker 1947:154-160). Dessa boplatser användes
under våren mellan slutet av april/början av maj fram
till dess att flytten mot sommarbetesområdet skedde i
slutet av juni. Under hösten var boplatsen bebodd under
en period mellan augusti/början av september och fram
till flytten mot vinterbetesområdet under oktober/
november. Det finns uppgifter som talar för att samerna
under äldre perioder bodde i tältkåtor vid dessa bo-
platser, medan förrådsanläggningar kunde utgöras av
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fasta konstruktioner (Manker 1947:140). Under senare
perioder har emellertid tältkåtan ersatts av fast konstru-
erade torvkåtor på många boplatser. I anslutning till
höst- och vårvistena fanns det ofta även fiskevatten
och det var inte ovanligt att såväl båtar som fiskeut-
rustning förvarades här.
     I skogslandet kunde vintervistena förläggas i samma
områden som skogssamer bebodde under andra delar
av året. Detta innebar att skogs- och fjällsamiska visten
kunde sammanfalla till viss del i rumsligt avseende, men
med säsongsbundna förskjutningar (Bergman
1988:141; Ruong 1944:96). Under äldre perioder har
så väl skogssamiska som fjällsamiska flyttlag eller familjer
flyttat runt inom vinterlandet med tältkåtor (Manker
1947:138). Dessa boplatser bör därför ha sett förhållan-
devis likartade ut. Vid vinterboplatsen fanns vanligtvis
en eller några tältkåtor samt ett par enklare fasta förråds-
anläggningar (Manker 1947:138). De olika boplatserna
användes under längre eller kortare tid beroende på
betestillgång och snöförhållanden. Om betet var bra
och platsen väl vald kunde boplatsen användas i flera
veckor eller till och med under hela vintern (Ruong
1945:155). Det finns också uppgifter om att även
fjällsamer inom vissa områden har haft fasta kåtor på
särskilda platser inom vinterbetesområdet i skogsom-
rådet (Ruong 1945:170).
     Förutom sommar-, vinter-, vår- och höstboplatser
har det även förekommit mer kortvarigt använda bo-
platser som beboddes under de längre flyttningarna
mellan betesområdena (Ruong 1945:160-161). Dessa
lägerplatser fanns på bestämda platser längs flytt-
vägarna. Vid varje lägerplats fanns bågstänger och tält-
stänger till kåtan. Tältduken tog man med mellan
boplatserna under flyttningen. Avståndet mellan varje
lägerplats var, enligt Manker, så anpassat att renhjorden
med lätthet skulle kunna ta sig från den ena till denna
andra. När man hade bråttom under flytten, kunde man
däremot flytta förbi ett par lägerplatser på en gång innan
man stannade och slog upp kåtan. Det har även före-
kommit olika typer av lägerplatser, både de som vanligt-
vis användes under endast en natt och de som kunde
användas under flera veckor (Manker 1947:185). De
skogssamer som vintertid flyttade ner till Bottenviks-
kusten använde sig sannolikt av liknande lägerplatser
under sina flyttningar, trots att de sträckor som dessa
flyttade var betydligt kortare än de sträckor som
fjällsamerna tillryggalade vid sina flyttningar.

Renskötsel och andra former av resursutnyttjande
Den form av renskötsel som fjällsamerna under äldre
perioder utövade uppvisade stora likheter med den äldre
skogsrenskötseln. Även för fjällsamerna var mjölkningen
av vajorna ett viktigt inslag i fjällsamernas resursut-

nyttjande. Till skillnad från skogssamerna mjölkade
fjällsamerna emellertid sina vajor även under hösten
och inte bara under sommaren. Vid mjölkningen
samlades renarna vanligtvis ihop på öppna ytor i anslut-
ning till vistet eller på snölegor i fjällsluttningarna. Även
fjällsamerna har använt sig av inhägnader, men i mycket
mindre omfattning än skogssamerna. Fjällsamernas
inhägnader utgjordes vanligtvis palissadhagar eller
rishagar, vilka hade en helt annan konstruktion än de
timrade gärden som skogssamerna byggde (Manker
1947:94-95; Ruong 1982:92-94). Inom fjällrenskötseln
har regionala variationer funnits, bland annat med av-
seende på renens tamhetsgrad, renhjordens storlek och
renskötselns inriktning. Fjällsamernas renhjordar har
åtminstone under sen historisk tid, när en mer extensiv
renskötsel etablerats, varit betydligt större än skogs-
samernas renhjordar. Den äldre formen av fjäll-
renskötsel, där mjölkning utövades, innebar sannolikt
däremot att fjällsamernas renhjordar var av samma stor-
lek som skogssamernas (Roung 1982:65-67).
     Förutom renskötsel nyttjade även fjällsamerna andra
resurser så som fiske och jakt. Dessa resurser utnyttjades
emellertid inte alls i samma utsträckning som inom den
skogssamiska kulturen, utan för fjällsamerna har ren-
skötsel varit den dominerande näringen under historisk
tid (Roung 1982:65).
     I likhet till skogsrenskötseln har även fjällrenskötseln
genomgått stora förändringar under den senaste
hundraårsperioden. Även fjällsamerna har under denna
period övergått från ett nomadiskt levnadssätt till att
bli bofasta. Den fjällsamiska renskötseln har huvud-
sakligen inriktats på köttproduktion och renhjordarna
har blivit allt större. Förutom påverkan av nybygges-
verksamhet och uppbyggnad av en infrastruktur i dessa
områden har den fjällsamiska renskötseln även i större
omfattning än skogsrenskötseln påverkats av gräns-
dragningar som skett mellan Sverige, Norge och Fin-
land, vilka orsakade betydande omflyttningar bland
olika samiska grupper (Manker 1947:86-88). Under en
period från mitten av 1800-talet och långt in på 1900-
talet skedde mer eller mindre tvångsmässiga flyttningar
av samer från de nordligaste delar av Norge och Sverige.
Dessa samer fick stor inverkan på renskötseln i de
områden längre söderut där de kom att bosätta sig.
Den tidigare praktiserade intensiva renskötseln med
mjölkning av vajorna ersattes successivt av en mer ex-
tensiv form av renskötsel som de inflyttande nord-
samerna redan utövade. Utvecklingen mot en mer ex-
tensiv renskötsel med större renhjordar, där inte längre
mjölkning praktiserades och renarna fick gå mer fritt,
medförde även förändringar av resursområdet. De allt
större renhjordarna krävde allt längre flyttningar, vilket
innebar att resursområdena förändrades och blev mer
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långsmala i sin form än vad de tidigare varit (Vorren
1980:255-256).

Spår efter boplatser
De fjällsamiska boplatstyper från historisk tid som
skulle kunna förväntas förekomma inom skogsområdet
utgörs huvudsakligen av vinterboplatser och läger-
platser. De fjällsamiska vinterboplatserna bör emeller-
tid inte skilja sig miljöarkeologiskt sett från de skogs-
samiska. Eftersom boplatserna under historisk tid tycks
ha använts på samma sätt bör de också ha haft liknande
påverkan av närmiljön. De synbara spåren som denna
typ av boplats kan ha lämnat efter sig är även få. Av de
konstruktioner som funnits vid boplatsen är det bara
härden som blir kvar efter det att tältkåtan tagits ner
och eventuella träkonstruktioner brutits ner. Om en
torvkåta funnits vid boplatsen kan man däremot för-
vänta sig att en mindre vall, efter den förmultnade kåtan,
kan finnas kvar kring härden.
     Inte heller kan man förutsätta att det finns särskilt
många spår efter de lägerplatser som fjällsamerna an-
vände under flyttningarna mellan betesområdena. Det
som idag kan finnas kvar vid dessa platser utgörs

endast av en eller några få härdar. Den förhållandevis
korta tid som dessa boplatser användes innebär även
att den påverkan av vegetation och markkemiska för-
hållanden som dessa bosättningar kan ha orsakat är
begränsade. Det är även sannolikt att skogsområdet
kring dessa lägerplatser inte heller öppnades upp i
samma utsträckning som de boplatser som användes
under längre perioder.
     De kyrk- och marknadsplatser som anlades under
1600-talet och de obligatoriska kyrkobesöken vid dessa
ålades alla samer inom församlingen eller lappmarken,
vilket innebar att även fjällsamer i likhet till skogs-
samerna också var skyldiga att besöka denna samlings-
plats två gånger per år (Bergling 1964:126-127). Bo-
sättning i gemensamma vinterbyar har enligt forskare
även kopplats ihop med fjällsamer under förhistorisk
och tidig historisk tid (Bergman 1990:281; Mulk
1995:232-233 m fl.). Dessa samlingsboplatser skulle ha
varit bebodda av hela samebyn, vilket innebär att det
vid dessa bör finnas ett 10-tal härdar som använts vid
samma tid. De borde inte nämnvärt skilja sig ifrån de
vinterboplatser som många forskare menar att
skogssamerna kan ha samlats i under vinterhalvåret.
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Tidigare forskning kring äldre former av bosättning
och resursutnyttjande i norra Sverige har i hög grad
förutsatt att jakt- och fångstnäringar utövade inom ett
säsongsmässigt bosättningsmönster, har varit domine-
rande i dessa områden under lång tid tillbaka. Inom
forskningen har en debatt förts angående tidpunkten
för den samiska rennomadismens uppkomst. Denna
debatt har dominerats av två skilda uppfattningar. Vissa
forskare anser att rennomadism utvecklades redan under
slutet av järnålder, medan andra menar att den samiska
befolkningen i området levde på jakt- och fiskenäringar
långt in i historisk tid.
     Om bosättningen vid de undersökta boplatserna
med härdar har varit kopplad till utövandet av jakt-
och fångstnäringar, istället för renskötsel borde dessa
rimligtvis uppvisa liknande drag som jakt- och fångst-
boplatser med äldre dateringar. Dessa boplatser kan
även förväntas ha särdrag som skiljer sig från boplatser
som använts av rennomader. Det är därför relevant att
jämföra de undersökta boplatserna med tidigare upp-
rättade arkeologiska modeller för jakt- och fångst-
bosättning under äldre perioder i övre Norrland.

5.1 Renjägare eller renskötare? Debatten
om samisk rennomadism

Det resursutnyttjande som förekom under äldre perio-
der inom norra Fennoskandien anses enligt de flesta
forskare ha varit inriktat på jakt, fångst, fiske och in-
samling. Osteologiska analyser som genomförts av
material från Norr- och Västerbotten visar att så väl
däggdjur som älg och ren, som fågel och fisk ingick i
det äldre resursutnyttjandet (Ekman & Iregren 1984:31-
36). I materialet framträder älg, ren och bäver som de
viktigaste däggdjuren. En tydlig tendens är även att an-
delen ben från ren ökar i förhållande till andelen ben
från älg ju längre norrut man kommer. Norr om
Umeälvsområdet tycks renen ha utgjort ett betydande
inslag inom ekonomin.
     Den enighet som tycks förekomma inom arkeo-
logisk forskning kring en ursprunglig jakt- och fångst-
ekonomi i norra Fennoskandien kontrasterar däremot

tydligt med den oenighet som tycks förekomma angå-
ende rennomadismens ursprung. Inom så väl historisk
som arkeologisk forskning har det förts en debatt kring
när den samiska renskötseln egentligen utvecklades. I
denna fråga dominerar två olika uppfattningar, vilka
löper över ämnesgränserna. Den ena uppfattningen är
att renskötsel uppstått under förhistorisk tid (Aronsson
1991; Hedman 2003a; Storli 1994). Andra forskare
menar istället att renskötsel utvecklades först under
1600-talet (Bergman 1990; Mulk 1995; Kvist 1989;
Lundmark 1982).
     Det material som historiker använder för att belysa
denna fråga är uteslutande skriftiga källor. Det skriftliga
material som kan belysa samernas näringsutövande är
sparsamt och utgörs till stor del av skattelängder och
domböcker, vilka går tillbaka till mitten av 1500-talet.
Skriftliga källor som beskriver äldre förhållanden är
ytterst få och sporadiska och utgörs nästan uteslutande
av reseberättelser av olika slag. Detta innebär att det
utifrån de skriftiga källorna är svårt att säga något om
förhållandena under tidigare perioder.
     Inom arkeologin har debatten om renskötsel kommit
att kretsa kring den omläggning av bosättningen som
tycks ha förekommit under det första årtusendet efter
Kr. f. Vissa arkeologer har tolkat dessa förändringar
som bevis på att jakten på vild ren intensifierades vid
denna tid (Bergman 1995:200-203; Mulk 1995 m fl),
medan andra menar att de talar för förekomst av tidig
renskötsel (Aronsson 1991; Hedman 2003; Storli 1994
m fl). De som argumenterar för att renskötsel har för-
historiskt ursprung framhåller ofta likheterna som
förekommer mellan härdar och boplatser från för-
historisk respektive sen historisk tid. Även pollen-
analyser och osteologiska analyser talar för att renen
blev en allt viktigare resurs från ca 600 e. Kr och att
det på flera platser i det norrländska barrskogsområdet
kan ha förekommit ställen, där renhjordar samlats. De
arkeologer som hävdar att renskötsel inte har före-
kommit under förhistorisk tid framhåller främst två
argument. För det första har det inte hittills påträffats
arkeologiska fynd, från äldre perioder, som med säker-
het kan kopplas till renskötsel. De menar även att det
under denna period bör ha förekommit jakt i fångst-
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gropssystem, vilket gjorde det omöjligt för en samtidigt
fungerande renskötsel. Det finns även de som menar
att den omfattande jakten på pälsbärande djur som
uppenbarligen förekom åtminstone under sen för-
historisk tid och tidig historisk tid så väl som jakt på
vild ren, inte är förenlig med mer intensiv renskötsel
(Manker 1960:304). Även bristen på domstolstvister
mellan renskötande fjällsamer och skogssamer före
1700-tal framhålls av många historiker som argument
för att någon mer utvecklad renskötsel inte förekommit
förrän vid denna tid (Hansen 1993:35; Hultblad
1968:42).
     Inom debatten har emellertid begrepp som ren-
skötsel och rennomadism definierats på olika sätt av
olika forskare. Det förekommer även flera olika
indelningar av begreppet, vilket ytterligare späder på
begreppsförvirringen. Bland annat så grundas indel-
ningen i extensiv och intensiv renskötsel främst på i
hur stor utsträckning renhjorden vallas, medan indel-
ningen i skogssamisk och fjällsamisk renskötsel grundas
på sommarvistets geografiska lokalisering (Hultblad
1968:122-124; Manker 1947:79-92).
     De forskare som förespråkar att renskötsel skulle
ha uppstått redan under förhistorisk tid menar att den
förhistoriska renskötseln i stort sett var av samma typ
som den som skogssamerna utövade under historisk
tid. Inom den skogssamiska renskötseln var mjölkning
av vajorna centralt. Renhjordarna var även relativt små
och man flyttade kortare sträckor mellan fasta boplatser
inom skogslandet. Även renens betydelse som lock-
djur vid jakt och som transportdjur framhålls ofta.
Förutom renskötsel var fiske och jakt av stor betydelse
för skogssamerna. Av arkeologerna är det bara den
norska arkeologen Inger Storli som anser att en ren-
skötsel med långa flyttningar upp till fjällområdet och
med större renhjordar, förekommit under förhistorisk
tid (Storli 1994).
     Forskare som förespråkar en sen utveckling av den
samiska renskötseln är i huvudsak historiker. Den ren-
nomadism som dessa anser ha uppstått under historisk
tid är av den typ av renskötsel som fjällsamer utövat
under historisk tid, där långa flyttningar företogs med
stora renhjordar mellan skogs- och fjällområdet men
där även mjölkning av vajorna ursprungligen förekom
(Kvist 1989:15; Lundmark 1982:33). Inom denna
renskötselform är tamrenen den grundläggande
resursen, vilken ägs individuellt och ses som ett kapital
som kan användas för ekonomisk ackumulation. Ren-
nomadsamhället anses därför ofta sträva efter att
maximera antalet renar i de individuellt ägda
renhjordarna. Historiska forskare menar ofta att denna
renskötselform har utvecklats under 1600-talet, på
grund av att staten ökade skatteuttaget av renar och

produkter från renskötseln (Kvist 1989:9, Lundmark
2006:39-43). Ingen av dessa tycks emellertid hävda att
renskötsel i denna form uppstod direkt från en jakt-
och fångstekonomi, utan de menar att tamrenar även
tidigare förekommit i mindre utsträckning för använd-
ning som dragdjur vid transporter och lockdjur vid jakt.
Det finns även de som menar att mjölkning kan ha
förekommit.
     När båda sidorna i diskussionen granskas mer detal-
jerat blir det uppenbart att de egentligen inte står särskilt
långt ifrån varandra. Visserligen baseras de olika studi-
erna på olika typer av källmaterial och olika metodiska
angreppssätt används, vilket ger vissa tolknings-
skillnader i detaljfrågor. På ett mer generellt plan tycks
emellertid meningsskiljaktigheterna snarast grundas på
skillnader i definitioner av begreppen renskötsel och
rennomadism. De flesta forskare tycks vara överens
om att befolkningen i Sápmi har haft ett mindre antal
tama renar även innan en mer omfattande rennomadism
utvecklades under 1600-talet (Lundmark 1982:57-59;
Mulk 1995:31; Odner 1993:27; Sköld 1993:31-45 m. fl).
Det finns även de som menar att den tidiga tamren-
skötseln kan gå långt tillbaka i tiden, ända till förhistorisk
tid (Aronsson 1991; Hedman 2003; Kvist 1986:19;
Storli 1994). Det finns skriftliga beskrivningar av tam-
renskötsel med mjölkning som åtminstone går tillbaka
till mitten av 1500-talet (Odner 1993:27). Enligt de
uppgifter som finns om den tidiga lappmarkshandeln,
var inte ren eller produkter från ren någon betydande
handelsvara (Storli 1993:16-17). Detta skulle kunna
tolkas som att renen varken jagades, eller hölls i
domesticerade hjordar i någon större omfattning. Det
skulle emellertid även kunna tolkas som att renen inte
hade någon betydelse för handeln, utan var en resurs
som samerna själva använde för sin egen försörjning.
Den ökning av ben från ren som är observerbar i härdar
från denna period skulle kunna tala för att renens bety-
delse för den lokala befolkningen ökade, utan att dess
handelsvärde på något sätt ökade. Förekomst av ben
från ren vid boplatserna säger dock ingenting om huru-
vida renen var domesticerad eller inte. Det har ännu
inte heller påträffats något arkeologiskt material som
otvetydigt påvisar att renskötsel förekommit under för-
historisk tid. Den omläggning av bosättningen till
områden där renskötsel utövats under historisk tid som
tycks ske under det första årtusendet efter Kr. f  skulle
emellertid kunna ses som en indikation på att lokaliser-
ingen av betesmark för renarna börjar styra boplatsernas
lokalisering. Även de vegetationsförändringar som sker
på i vissa områden vid samma tid skulle kunna påvisa
att renar samlades på vissa platser i landskapet i sam-
band med tamrenskötsel.
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     Trots att frågan om samernas rennomadism har
stötts och blötts i hög utsträckning har inte någon
egentlig diskussion förts om var gränsen går mellan en
jakt- och fångstekonomi med renskötsel i liten skala
och en fullt utvecklad rennomadism. Hur stor del av
ekonomin ska en enda resurs utgöra för att den ska
anses karaktärisera hela ekonomin? Definitioner av
begreppet rennomadism har inom historisk forskning
ofta grundats på förändringar av äganderätten, från
privat till kollektiv, samt möjligheten för den enskilde
individen att samla på sig mer ekonomisk status än
andra (Kvist 1989:10-14). Denna ekonomi strävar där-
för efter att maximera antalet renar inom renhjordarna.
Cribbs definition av nomadism omfattas av människor
som flyttar med sina resurser och inte mellan olika
resurser (Cribb 1991:20). Denna definition grundas ute-
slutande på flyttmönstret och resursanvändningen och
säger egentligen ingenting om hur stora hjordarna bör
vara eller hur den sociala organisationen bör se ut i ett
nomadsamhälle. En annan vanlig uppfattning är att i
rennomadiska samhällen utgör renen den dominerande
resursen och dess beteskrav styr migrationsmönstret
(Lundmark 1982:33). Hur stort antal renar krävs för
att det ska vara nödvändigt att anpassa bosättningen
efter renarnas tillgång till betesmark? Kan andra resurser
än renskötsel utövas i anslutning till betesområdena
inom ett rennomadiskt samhälle? Detta är exempel på
frågor som egentligen aldrig diskuterats i samband med
debatten om renskötsel. Det innebär emellertid inte
att dessa frågor saknar betydelse. Jag skulle tvärt emot
vilja hävda att det är detta en diskussion kring ren-
nomadismen bör fokuseras kring. Vi bör inte ensidigt
ställa frågor om när samerna började med renskötsel,
eftersom det uppenbart förekommit tama renar även
tidigare inom jakt- och fångstsamhällena i norra Norr-
land. Forskningen påvisar även att det inte finns något
tvärt brott då den ena formen övergick i den andra,
utan så väl jakt- och fångstekonomi som olika former
av renskötsel har förekommit samtidigt långt in i
historisk tid. Istället bör diskussionen fokuseras på vad
som skiljer de olika formerna av tamrenskötsel åt, samt
hur detta ska kunna spåras i det arkeologiska och
historiska materialet som finns att tillgå.

5.2 Tidigare modeller för bosättning och
resursutnyttjande

Modeller för resursutnyttjande och bosättning under
förhistorisk tid inom norra Sveriges inlandsområden
har huvudsakligen utgått från att befolkningen i området
varit jägare och fiskare och ingått i ett bandsamhälle.
De flesta undersökningar av jakt- och fångstsystem

förutsätter också att ett enda område inte har varit till-
räckligt för att trygga försörjningen för befolkningen.
Bosättningen anses därför ha varit mobil och anpassad
efter en säsongsmässig variation i resurstillgång. Olika
boplatser inom bosättningssystemen anses ha använts
av olika sociala enheter och för olika ändamål, vilket
innebär att de olika boplatserna kan uppvisa skillnader
i bland annat omfattning, morfologi och fyndmaterial.
De flesta undersökningar av jakt- och fångstekonomier
utgår även från antropologiska och etnografiska studier
av denna typ av samhällen inom olika delar av världen
(Bergman 1995; Forsberg 1985; Mulk 1995).
     För norra Norrlands vidkommande har olika mo-
deller för bosättningen under förhistorisk tid i mindre
skala framställts under de senaste 50 åren. De modeller
som utvecklades fram till slutet av 1970-talet kan, enligt
Forsberg, sammanfattats i fyra olika varianter (Forsberg
1985:2-4). Den första modellen omfattar ett bosättnings-
system som under hela året har varit förlagd till
inlandsområdena, med sommar och höstboplatser i för-
fjällsområdet och vinterboplatser i skogsområdet. Den
andra modellen innefattar i likhet med den tidigare,
vinterboplatser i skogsområdet, men enligt denna
modell har sommar- och vårboplatserna varit lokaliserade
till kustområdet. Den tredje modellen utgörs av ett mer
kustbaserat bosättningssystem, med semipermanenta
boplatser vid kusten och mer tillfälliga jaktboplatser
en bit in i landet. Den sista modellen utgörs av en
bosättning som är i princip helt permanent lokaliserad
till kustområdet. För undersökningar av norra Norr-
lands inlandsområden är främst de två förstnämnda
modellerna relevanta. Till viss del kan även den tredje
modellen vara applicerbar.
     Den första, mer omfattande undersökningen av
bosättningsmönster i norra Sveriges inlandsområde
utgörs av Lars Forsbergs avhandling från mitten av 80-
talet (Forsberg 1985). Denna studie syftar till att upp-
rätta en modell för bosättningen inom de övre delarna
av Lule älvdal för tidsperioden 1500 f. Kr – Kr. f. För
detta använder sig Forsberg av inventerade och under-
sökta boplatser lokaliserade i anslutning till Stora och
Lilla Lule älv i Norrbottens län. För jämförelser be-
handlas även boplatser från Ume älvdal i Västerbottens
län. Undersökningen tar sin utgångspunkt från sam-
manlagt fem olika hypotetiska modeller för bosättningen
vid Lule älvdal under den aktuella tidsperioden. Dessa
modeller kan delas in i två olika huvudtyper. Den ena
typen utgår från att en enda territoriella grupp har levt
i området under den tidsperiod som undersökningen
täcker, medan den andra förutsätter att flera territoriella
grupper förekommit. Grunden för Forsbergs analyser
utgörs av en teoretisk klassificering av olika boplats-
typer som kan ha förekommit under förhistorisk tid i
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Lule älvdal (se tabell 10.3, kap 10). Denna boplats-
klassificering jämförs sedan med det arkeologiska mate-
rialet inom undersökningsområdet. Försök att spåra
skillnader mellan olika typer av boplatser genomfördes
med hjälp av multivariatanalys av redskapsmaterial.
Utgångspunkten för denna statistiska analys var att
boplatser som haft olika funktion även borde uppvisa
skillnader i redskapsmaterialet. För att avgöra i vilken
utsträckning sammanblandning skett vid boplatserna
genomfördes även en rumslig analys, där form och stor-
lek på olika typer av avslagskoncentrationer studera-
des. Förutsättningen för denna analys var att en bo-
plats som använts intensivt, vid upprepade tillfällen
uppvisar en större sammanblandning av material än
boplatser som använts i mindre utsträckning, där signi-
fikanta mönster kan bildas av fyndmaterialet. Andra
faktorer som var av betydelse vid klassificeringen var
bland annat boplatsernas storlek och fyndmaterialets
diversitet. Utifrån dessa kriterier gör Forsberg en indel-
ning av de undersökta boplatserna i skogs- och för-
fjällsområdet. I förfjällsområdet och skogsområdet
förekommer boplatser som kan klassificeras som så
väl basboplatser som aktivitetslokaler, använda för både
jakt och bearbetning av olika typer av råmaterial. I
området mellan skogs- och förfjällsområdet fanns det
boplatser som av Forsberg tolkas som mer tillfälligt
använda. En jämförelse med de hypotetiska modellerna
för bosättningsmönstret i området visar att den modell
som överensstämmer med klassificeringen av de arkeolo-
giska lokalerna utgörs av en modell där säsongsmässiga
flyttningar sker mellan basläger i skogsområdet och i
förfjällsområdet (fig 5.1). I anslutning till basboplatserna
har det även, både i skogsområdet och i förfjällsområdet,
förekommit aktivitetslokaler där så väl råvaruutvinning
och bearbetning som jaktaktiviteter skedde. I området
mellan basboplatserna fanns så kallade transitboplatser
som var bebodda under en kortare del av året, i sam-
band med flyttningar mellan basboplatserna. Forsberg

menar att basboplatserna i skogsområdet användes
under vinter, vår och försommar, medan
basboplatserna i förfjälls- området främst användes
under sensommar och höst. Trots att undersökningen
inte påvisade några samlingsboplatser menar Forsberg
att dessa ändå har funnits. Denna typ av boplats var
lokaliserad till resursrika laxfiskeplatser i skogsområdet
och användes under högsommaren.
     De statistiska analyser som Forsberg använder sig
av i sina undersökningar gör det lätt att få en överblick
över det arkeologiska materialet. Det underlättar även
klassificeringen av de undersökta boplatserna. Trots
detta är det tveksamt huruvida denna typ av analys är
applicerbar på det material som Forsberg behandlar.
För det första är det arkeologiska materialet begränsat
i sin omfattning och vi kan förutsätta att det endast är
en liten del av boplatsmaterialet som bevarats ända fram
till idag. Detta innebär att de fynd och fornlämningar
som förekommer i området idag inte kan anses vara
representativt för den ursprungliga bosättningen. Det
material som Forsberg baserar sina statistiska analyser
på, är även mycket begränsat i antal, vilket innebär att
om några fynd togs bort från hans material skulle even-
tuellt en helt annan tolkning kunna vara möjlig att göra.
     Efter Forsbergs avhandling har ytterligare några
avhandlingar publicerats, som behandlar bosättnings-
mönster under förhistorisk tid i norra Norrland. Ingela
Bergmans avhandling från mitten av 90-talet behandlar
resursutnyttjande, social struktur och bosättning i ett
område som i stort sett motsvarar Arjeplogs kommun
(Bergman 1995). Undersökningsområdet är samman-
hängande och innefattar tre angränsande älvdalar så
väl som skogs- och förfjällsområden. Det material som
Bergman använder sig av omfattar ca 500 registrerade
lokaler, varav ca 24 boplatser har undersökts genom
arkeologiska utgrävningar. De boplatslokaler som ingår i
Bergmans undersökning har en ålder mellan 6000/
5000 f. Kr och 400 e. Kr. Det sätt, på vilket Bergman

tolkar boplatser och bosättningsmönster på-
minner till stora delar om Forsbergs analyser
och tolkningar. I sina tolkningar använder sig
Bergman även av etnografiska analogier från
existerande samhällen, men också av uppgifter
från historisk tid kring bosättning och resurs-
utnyttjande inom det aktuella undersökning-
sområdet. De undersökta boplatserna analyseras
med avseende på vilka aktiviteter som ägt rum,
omfattningen av dessa samt aktiviteternas tids-
mässiga och rumsliga aspekter. Faktorer som
beaktas vid analyserna utgörs huvudsakligen av
fyndmaterialets egenskaper, sammansättning,
omfattning och rumsliga fördelning. Vid un-
dersökningarna av fyndmaterialets rumsliga

Figur 5.1. Forsbergs modell för bosättningen längs Lule älvdal mellan
1500 f. Kr – Kr. f  (efter Forsberg 1985:274).
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fördelning vid boplatserna, samt fyndmaterialets sam-
mansättning använder sig Bergman även av
isaritmkartor och statistiska metoder. För klassificeringen
av boplatserna utgår hon ifrån en teoretisk indelning i
fem olika typer. I likhet med Forsberg, så använder sig
även Bergman av begreppen basboplats och samlings-
boplats. Boplatser för mer kortvarig bosättning klassi-
ficeras som lägerplatser eller exploateringslokaler. För-
utom dessa boplatser använder hon sig även av be-
greppet förråd/gömma som en viktig del i bosättningen
under förhistorien (se tabell 10.4, kap 10). Av de aktuella
boplatserna inom undersökningsområdet var det bara
en enda boplats som, enligt de uppställda kriterierna
kunde klassificeras som basboplats. Alla andra boplatser
kunde klassificeras som exploateringslokaler. Inte heller
i detta undersökningsområde kunde någon boplats
klassificeras som samlingsboplats (Bergman 1995:192).

Utifrån sina resultat menar Bergman att bosättningen i
undersökningsområdet har förändrats under perioden
mellan 6000 f. Kr till 400 e. Kr. I början av denna period
var bosättningen begränsad till skogsområdet, där befolk-
ningen säsongsmässigt flyttade mellan lägerplatser och
exploateringslokaler. Det var inte förrän under perioden
mellan 2300-500 f. Kr som förfjällsområdet började
användas för bosättning och resursutnyttjande på
säsongsbasis. Samtidigt börjar befolkningen i området
lägga upp förråd och anlägga fasta fångstanläggningar.
Basboplatser förekommer inte heller i undersökning-
sområdet förrän efter 500 f. Kr (fig 5.2). Dessa var
lokaliserade i skogsområdet och omgivna av så väl
exploateringslokaler som förrådsanläggningar. Bas-
boplatserna i skogsområdet användes, enligt Bergman,
vintertid. Under sommaren användes lägerplatser i för-
fjällsområdet. I närheten av dessa fanns även exploaterings-

lokaler och förråd. Under 800-talet e. Kr
skedde ytterligare förändring av bosätt-
ningen inom undersökningsområdet. Ett
stort antal av de undersökta boplatserna
tycks ha övergetts och ett nytt bosättnings-
mönster etablerades inom områden som
inte tidigare har varit föremål för bosätt-
ning. Bergman ser detta som ett tecken
på att betoningen på resursutnyttjandet
ändras från fiske till jakt på vildren.
     Inga-Maria Mulk har undersökt
bosättningsmönster, social organisation
och resursutnyttjande i Stora Lule älvdal
under perioden mellan Kr. f  och fram till
tidigt 1600-tal (Mulk 1995). Undersök-
ningarna utgår ifrån att befolkningen i om-

rådet utgjordes av samer, vilka fram
till 1600-talet enbart levde av jakt
och fiske. För perioden fram till
1600-talet används därför en modell
för bosättningen baserad på Fors-
bergs bosättningsmodell, vilken
kombineras med historiska upp-
gifter kring social organisation, re-
sursutnyttjande och bosättning i
östsamiskt område under historisk
tid (fig 5.3). Den modell som Mulk
utgår ifrån innebär att befolk-
ningen flyttar mellan två eller flera
fasta basboplatser, utifrån dessa or-
ganiseras jakt- och fångstexpeditioner
vilka involverar mindre delar av be-
folkningen. Denna modell förut-
sätter även att två olika typer av
resursområden inom olika ekolo-
giska zoner används. Förutom

Figur 5.3. Mulks modeller för bosättningen inom Stora Lule älvdal under perioden
500-1900/1950 e. Kr (Mulk 1995:248).
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basboplatser, jaktboplatser och fiskestationer förekom-
mer även transitboplatser längs flyttlederna i denna
modell (se tabell 10.5, kap 10). Basboplatser fanns både
i skogs- och fjällområdet. Basboplatserna i skogsom-
rådet användes under vintern och fungerade som
samlingsplatser. Vid dessa boplatser förekom bostäder i
parallella rader, med tre till åtta bostäder per rad. Bas-
boplatserna i fjällområdet var belägna i fjällbjörksom-
rådet och användes under sommaren. Dessa boplatser
kan idag ses som en grupp härdar, antingen samlade
eller spridda. Jakt- och fiskeboplatserna utgjordes av
ett mindre antal bostäder organiserade i en grupp, mot-
svarande ett arbetslag. Mulk menar att denna modell
bäst överensstämmer med ett förväntat resursutnyttjande
av en grupp som lever på jakt och fiske, med fokus
främst på jakt av vildren. Även Mulk kan se vissa för-
ändringar i boplatsmaterialet från Stora Lule älvdal.
Hon menar att det var först under 500-talet som fjäll-
området började användas som resurs- och bosättnings-
område. Under 1600-talet anser Mulk att det samiska
samhället i undersökningsområdet utvecklade en pas-
toral ekonomi, vilken var intensiv i sin form och basera-
des på mjölkning av vajorna. Förändringen i ekonomi
fick även följder för bosättningsmönstret. Boplatserna
fick en annan lokalisering och inre organisation. Vid
boplatserna förekom inte längre bostäder på rad, utan
befolkningen använde tältkåtor som var placerade en
bit ifrån varandra. Enligt Mulk skedde även förändringar
av sociala territorier inom undersökningsområdet under
den aktuella tidsperioden. Under det första årtusen-
det e. Kr uppstod en ökad konkurrens om resurserna
i området, vilket orsakades av den betydande handel
med pälsvaror som skedde vid denna tid. Denna kon-
kurrens fick till följd att resurserna utnyttjades allt mer
intensivt och det blev allt viktigare att hävda olika resurs-
områden och gränserna mellan dessa. Detta gav, enligt
Mulk, upphov till en ny territorieindelning, vilken mot-
svarade den siida-indelning med avrundade territorier
som bland annat finns beskriven från östsamiskt om-
råde från historisk tid. När sedan renskötsel utvecklades
i området fick det också följder för territorieindelningen.
Den gamla siida-indelningen upplöstes och ersattes av
en indelning i långsmala territorier, vilka var mer an-
passade efter renskötselns behov.
     Mulks undersökningar lider emellertid av hennes
tendens att försöka pressa in resultaten i sina, på för-
hand stipulerade teorier. Hela hennes argumentation
utgår ifrån att jakt på vildren var det resursutnyttjande
som var dominerande inom undersökningsområdet i
Lule älvdal. Det osteologiska materialet och fångst-
groparna framhålls som företeelser inom det arkeo-
logiska materialet som talar för att vildrensjakt varit
viktig. De osteologiska analyser Mulk redovisar i sin

avhandling skulle emellertid kunna tolkas annorlunda.
Det benmaterial som presenteras har analyserats från
sammanlagt fyra boplatser inom Lule älvdal (Mulk
1995:175-176). Trots att det analyserade materialet är
ytterst begränsat är artsammansättningen varierande
och består av älg, ren, bäver, samt olika arter av fågel
och fisk,  bland annat svan och gädda. De osteologiska
analyserna tycks utifrån dessa data snarare tala för ett
varierat resursutnyttjande där bland annat ren och älg
var viktiga, och inte en ensidig dominans av ren. Mulk
redovisar emellertid huvudsakligen enbart förekomster
av olika arter vid boplatserna och inte det faktiska antalet
benfragment från varje art. Det är möjligt att dessa data
skulle kunna stödja Mulks tolkning. Inte heller Mulks
tolkning av fångstgroparnas rumsliga koppling till bo-
platser med stalotomter är särskilt övertygande (Mulk
1995:130). I avhandlingen redovisas 13 lokaler med
stalotomter och dess avstånd till närmaste fångstgrop-
system. Av dessa lokaler var tre stycken belägna 5 km
eller närmare fångstgropar, medan sammanlagt sex
stycken var belägna på ett avstånd av 5 km eller mer
från fångstgropar. Resterande fångstgropar var dess-
utom lokaliserade på ännu längre avstånd från närmaste
fångstgropssystem. Utifrån detta skulle en mer sannolik
tolkning snarare vara att det inte förekommer något
rumsligt samband mellan stalotomter och fångstgropar,
de ligger helt enkelt för långt ifrån varandra. Detta
behöver emellertid inte motsäga Mulks teori om vild-
rensjakt eftersom fångstgropar inte nödvändigtvis behö-
ver vara belägna i nära anslutning till boplatserna. Det
kan snarare tänkas vara mer praktiskt att placera bo-
platsen en bit ifrån fångstgropssystemet.
     Utanför Sverige, har även den norska arkeologen
Inger Storli diskuterat bosättningen i svenska skogs-
området under perioden mellan ca 900 e. Kr och fram
till ca 1350 e. Kr (Storli 1994). Storli kopplar ihop de
boplatser i skogsområdet som uppvisar härdar organi-
serade i linje med boplatser med stalotomter i fjäll-
området inom dagens Sverige och Norge. Hon menar
att dessa boplatser användes säsongsmässigt av en ren-
skötande befolkning. Under sommaren användes stalo-
tomterna i fjällområdet medan de radorganiserade härd-
grupperna användes vintertid. Det rennomadiska
levnadssättet innebar även att hela familjer flyttade med
renhjorden och därigenom beboddes samtliga boplatser
inom bosättningsområdet av så väl män som kvinnor
och barn. Storli ger ingen detaljerad beskrivning av hur
dessa boplatser kan ha sett ut. Hon menar emellertid
att dessa boplatser kan uppvisa skillnader gentemot
jakt- och fångstboplatser, eftersom hela familjer under
hela året flyttade mellan olika boplatser. Den likhet i
härdmorfologi som finns mellan härdarna i stalo-
tomterna och de radorganiserade boplatserna i för-
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hållande till historiska härdar, menar hon även talar för
att liknande föreställningar kring härden och kåtans in-
delning som finns beskrivet från historisk tid redan
fanns under slutet av järnåldern i dessa områden.

5.3 Boplatsklassificering

En viktig del i upprättandet av modellerna för bosätt-
ningen utgörs av klassificeringen av boplatserna inom
bosättningssystemet. Klassificeringen som gjorts inom
den tidigare forskningen uppvisar stora likheter, de
bygger också till stor del på samma teoretiska grund-
valar och etnografiska paralleller. Trots detta förekom-
mer ändå vissa skillnader. Grunden i Forsbergs och
Bergmans klassificeringar är huvudsakligen sten-
materialet, som utgörs av avslag och stenredskap. Detta
används både för att klassificera boplatser, men också
för att spåra aktivitetsytor och bostadsutrymmen inom
boplatsområdet. Mulks undersökningar berör senare
bosättning, vilken uppvisar fyndmaterial som förutom
stenföremål också innefattar metallföremål av olika
typer. Forsberg och Bergman använder statistiska meto-
der för att se mönster på olika nivåer i bosättningen,
medan Mulk främst diskuterar fyndmaterial och dateringar
utifrån etnografiska analogier.
     Den klassificering som Forsberg använder utgår
ifrån antropologiska studier av jakt- och fångst-
samhällen genomförda under 1960-talet i boreala områ-
den i de norra delarna av Nordamerika (Helm 1969;
Leacock 1969; Slobodin 1969 m fl). Den grundläggande
boplatsenheten inom denna klassificering utgörs av
basboplatsen, vilken återfinns så väl inom förfjällsom-
rådet som inom skogsområdet (se tabell 10.3, kap 10).
Dessa boplatser användes för resursutnyttjande och var
lokaliserade så att avståndet till olika resurser skulle
minimeras. Forsberg skiljer på ”små och stora basboplat-
ser”. Små basboplatser användes av den lokala grup-
pen, vilken utgjordes av 4-8 familjer boende i flera bo-
städer, medan de större basboplatserna användes av
ett mikroband bestående av upp till 100 personer. Ge-
mensamt för båda typerna av basboplatser var att flera
olika typer av aktiviteter skedde vid boplatsen, vilket
har orsakat stor diversitet och heterogenitet i fynd-
materialet. I samma område som basboplatserna före-
kommer även ”exploateringslokaler”, vilka användes
av en arbetsgrupp eller familj i samband med utnytt-
jande av en eller ett fåtal resurser. De enahanda aktivite-
ter som utfördes vid dessa boplatser i kombination med
det jämförelsevis ringa antal människor som uppehöll
sig där har inneburit att fyndmaterialet är förhållandevis
homogent. Det fyndmaterial som påträffas vid denna
typ av boplats bör även vara kopplat till utnyttjandet

av några få resurser. Förutom basboplatser och
exploateringslokaler förekom även ”samlingsboplat-
ser”. Dessa boplatser användes under kortare delar av
året av sociala skäl. Vid samlingsboplatserna samlades
hela det lokala bandet, vilket uppgick till mellan 150
och 300 personer. Eftersom ett stort antal människor
uppe- höll sig vid dessa boplatser var det nödvändigt
att de var lokaliserade i närheten av en bärkraftig resurs.
Ytterligare en boplatstyp förekommer i Forsbergs
bosättningsmodeller. Dessa utgörs av så kallade
”transitboplatser”, vilka använts under kortare perioder
i samband med flyttningar mellan basboplatser i olika
resursområden. Forsberg ger emellertid inte några mer
detalj- erade beskrivningar av dessa boplatser. De bör
dock ha varit belägna i området mellan skogsområdet
och förfjällsområdet, samt ha haft en begränsad
ytmässig utbredning.
   Bergman utgår från Binfords teorier kring resursut-
nyttjande och förrådsstrategier (Bergman 1995:8-9;
Binford 1982 m fl). Trots detta skiljer sig inte hennes
boplatsklassificering nämnvärt från Forsbergs. Även
Bergman använder begrepp som basboplats, exploaterings-
lokal och samlingsboplats (se tabell 10.4, kap 10). Hon
ger emellertid mer detaljerade beskrivningar av de olika
boplatstyperna än Forsberg. Enligt Bergmans modell
har ”basboplatsen” utgjort en plats för en längre tids
bosättning. Basboplatsen kunde användas en hel säsong,
eller större delen av året. Denna boplats användes av
flera familjer, motsvarande ett mikroband. Enligt den
definition som Forsberg använder på sociala konstella-
tioner inom bandsamhällen skulle detta innebära att
basboplatserna användes av en grupp omfattande upp
till 100 personer. Basboplatsen utgjorde ett centrum
för resursutnyttjandet i området. Här utfördes även flera
olika typer av aktiviteter och boplatsen var indelad i
flera olika aktivitetsytor. Det arkeologiska fyndmaterial
som påträffas vid denna typ av boplats bör påvisa en
stor ytmässig utbredning, samt stor kvantitativ omfatt-
ning och stor funktionell och petrografisk variations-
bredd. I närheten av basboplatserna förekom ”exploa-
teringslokaler”. Dessa har använts av en eller ett fåtal
individer i samband med en dags- eller dygnslång ex-
ploatering av en eller ett fåtal specifika resurser. Den
kortvariga användningen samt det begränsade antalet
personer som förekommit vid lokalen innebär att det
fyndmaterial som förekommer vid exploaterings-
lokalerna påvisar ett fåtal aktiviteter och uppvisar en li-
ten funktionell och petrografisk variation. I närheten
av exploateringslokalerna förekommer enligt Bergman
exempelvis fångstgropssystem eller råvaruförekomster.
Förutom basboplatser och exploateringslokaler skiljer
Bergman även ut ”lägerplatser”. Lägerplatser använ-
des av en lokal grupp eller en tillfälligt sammansatt
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arbetsgrupp i samband med resursutnyttjande. Under
perioden mellan 500 f. Kr till 400 e. Kr var dessa bo-
platser lokaliserade till förfjällsområdet, medan
basboplatserna var förlagda till skogsområdet. Ef-
tersom lägerplatserna användes av ett mindre antal
personer i samband mer enahanda resursutnyttjande
förekommer få anläggningar vid dessa boplatser. Fynd-
materialet är mindre omfattande och uppvisar i likhet
med exploateringslokalerna, liten funktionell och pet-
rografisk variation. I närheten av lägerplatserna före-
kommer även exploateringslokaler. I anslutning till så
väl basboplatser som lägerplatser och flyttleder förkom-
mer även vad Bergman benämner som ”förråd/
gömma”. Dessa utgörs av undangömda förråd av mat
eller redskap och arbetsmaterial. Under perioden mellan
500 f. Kr till 400 e. Kr förekom även ”samlingsboplat-
ser”, enligt Bergmans modell. Det som enligt Bergman
utmärker dessa boplatser överensstämmer till stora delar
med den beskrivning av samlingsboplatser som Fors-
berg ger i sin bosättningsmodell. Samlings- boplatserna
användes för kortare tids bosättning under en eller
högst ett par gånger per år. Dessa boplatser utgjorde
samlingsplatser för flera mikroband, vilket innebär att
åtminstone ett par hundra personer samtidigt kunde
vistas vid dessa boplatser. Eftersom så många perso-
ner samtidigt bodde vid samlingsboplatserna uppvisar
dessa en stor ytmässig utbredning, med ett stort antal
anläggningar. Det var också nödvändigt att förlägga
samlingsboplatserna inom områden med rika resurs-
förekomster, för att trygga försörjningen under den
period som boplatsen användes. En viktig del av de
aktiviteter som ägde rum vid samlingsboplatsen utgjor-
des av religiösa och rituella aktiviteter, vilket innebär att
det arkeologiska materialet vid boplatserna borde kunna
uppvisa inslag av sådan typ av aktivitet.
     Trots att Mulks modell främst gäller för senare
perioder uppvisar den stora likheter med Forsbergs
tidigare modell, åtminstone för bosättningen fram till
1600-talet. Även hennes argumentation grundar sig till
stora delar på studier av band- och stamsamhällen
(Salins 1968; Service 1966). Grundläggande även för
Mulks modell för Stora Lule älvdal är säsongsmässiga
flyttningar mellan ”basboplatser ”i skogs- respektive
förfjällsområdet (se tabell 10.5, kap 10). Under vintern
användes en basboplats inom skogsområdet, vilken
också fungerade som ett centra där hela byn samlades.
Denna boplats var belägen vid vattendrag med bra
kommunikationsmöjligheter och goda förutsättningar
för resursutnyttjande. Vid boplatsen förekom bostäder i
rader, med tre till åtta bostäder i varje rad. I anslutning
till vinterboplatsen fanns även förrådsanläggningar och
olika typer av kokgropar, samt en större offerplats.
Kriterierna för denna typ av vinterboplats är, enligt

Mulk, att boplatsen ligger inom ett område som under
historisk tid använts för vinterbosättning, att boplatsen
ligger i anslutning till en äldre känd vinterled och att en
stabil resurstillgång finns inom bosättningsområdet. De
arkeologiska spår som skulle vara karaktäristiska för
dessa vinterboplatser utgörs av skogstomtningar, härdar,
jordugnar, kokgropar och offerplatser.
     Den basboplats som användes under sommaren var
belägen vid vattendrag i resursrika områden i fjällbjörks-
området. När dessa boplatser användes ägnade sig befolk-
ningen åt jakt, fiske och insamling. Vid dessa boplatser
påträffas idag en grupp härdar, samlade i grupp eller
mer utspridda. I området kring basboplatserna före-
kommer även ”jaktboplatser” och ”fiskestationer”. De
jaktboplatser som anlagts i skogsområdet förekom-
mer, enligt Mulk, till stor del centrerade kring vinter-
boplatsen och användes av mindre jaktgrupper under kor-
tare perioder. Övriga jaktboplatser har varit lokalise-
rade till förfjällsområdet. Mulk anser att det som skil-
jer denna typ av boplats ifrån basboplatserna är att färre
härdar förekommer på boplatsen. Det som karaktäri-
serar jaktboplatser är först och främst att de uppvisar
2-3 fyllda härdar som enligt Mulk har organiserats på
rad, vilka representerar ett jaktlag. Jaktboplatser i skogs-
området bör också vara lokaliserade till områden med
resurser som utnyttjades vintertid och ligga i anslut-
ning till fångstgropssystem, kokgropar (jordugnar) och
så kallade ”skogstomtningar” I närheten av dessa borde
det även förekomma mindre offerplatser. En annan
indikation som Mulk framhäver är att endast ett be-
gränsat antal fynd finns vid dessa boplatser, samt att
inga fynd kopplade till kvinnliga aktiviteter förekom-
mer trots att kvinnor kunde ingå i dessa arbetslag. Det
som skiljer fiskestationer från jaktboplatser är huvud-
sakligen lokaliseringen till sjöstränder. Dessa boplatser
är belägna i områden där man ofta även kan hitta äldre
boplatslämningar. Exakt hur dessa boplatser kan tän-
kas ha varit organiserade anger Mulk inte. Det hon sä-
ger är att det ”vid sjöstränderna finns boplatser som omfattar
grupper av fyllda rektangulära härdar. I närheten har även jord-
ugnar, kokgropar och förrådsgropar påträffats” (Mulk
1995:236). En skillnad mellan dessa bör emellertid fin-
nas i fyndmaterialet, genom att jaktboplatserna uppvi-
sar föremål som kan kopplas till jakt och tillvaratagande
av jaktprodukter, medan fiskestationerna innehåller fö-
remål som har anknytning till fiske.
     Förutom dessa boplatser innehåller även Mulks
modell ”transitboplatser”. Dessa boplatser var lokali-
serade vid vattendrag längs flyttleden och användes un-
der vår och höst, vid flyttningarna mellan bas-
boplatserna. De var även lokaliserade till gränsområ-
det mellan skogs- och förfjällsområdet, främst i skyd-
dade lägen och i områden där fiskemöjligheter fanns.



Bosättning och resursutnyttjande

74

Vid dessa boplatser stannade man under en kortare tid
för att invänta andra grupper inför den vidare flyttningen.
Hur organisationen kan ha sett ut vid dessa boplatser
tas inte upp av Mulk. Hon säger att de huvudsakligen
har varit lokaliserade till vattendrag och att de är svåra
att skilja ifrån fiskestationer. I övrigt så anser hon även
att transitoboplatserna var anlagda i områden med
speciell ideologisk och social betydelse.  Denna bety-
delse kan, enligt Mulk, betonas genom att så väl gravar
som offerplatser mycket väl kan ha varit lokaliserade i
närheten av transitoboplatsen (Mulk 1995:238-239).
Fynden vid dessa boplatser bör vara förhållandevis likt
det material som påträffas vid basboplatserna och i
anslutning till boplatsen kan också olika typer av kok-
gropar påträffas.
     Med utgångspunkt ifrån historiska uppgifter angående
befolkningsantalet inom Kemi och Lule lappmarker gör
Mulk även en uppskattning av hur många människor
som kan ha omfattats av hennes bosättningsmodell.
Det totala antalet människor som levt inom det aktuella
undersökningsområdet kan enligt Mulk ha uppgått till
cirka 325 personer, indelade i 5-6 olika lokala grupper.
Varje lokal grupp kan ha innefattat 8-12 familjer. Beräk-
ningar av familjestorleken under äldre tid inom delar av
norra Sverige talar för att genomsnittsfamiljen upp-
gick till 5,5 individer. Om familjerna inom under-
sökningsområdet vid Stora Lule älvdal omfattade lika
många individer innebär det att de lokala grupperna
kan ha omfattat mellan 44 och 66 personer. Den lokala
gruppen var, enligt Mulk, den grundläggande enheten
inom undersökningsområdet under större delen av året.
Under kortare perioder kunde även mindre arbets-
grupper sättas samman, bland annat i samband med
jakt eller konstruktionsarbete. Mulk menar också att
den basboplats som användes under vintern mycket
väl kan ha använts som samlingsboplats för hela siidans
innevånare. Detta innebär i sådana fall att över 300
personer  samtidigt, årligen skulle ha vistats vid denna
boplats.
     De boplatser som förekommer i de arkeologiska
modellerna har sannolikt haft varierande inverkan på
vegetationen och markförhållandena i anslutning till
boplatsområdet. Basboplatserna, där ett större antal
människor vistades under en längre tid, borde ha orsakat
betydande förändringar av miljön i boplatsens när-
område. Vid dessa bör en större yta ha öppnats upp
vid boplatsen, vilket minskar konkurrensen och släpper
in mer ljus till vegetationen vid boplatsområdet. Detta
möjliggör dessutom en mer omfattande deponering
av vindtransporterade pollen från andra områden. Det
förhållandevis stora invånarantalet vid dessa boplatser
i kombination med en längre användningsperiod, bör
även ha orsakat anrikning av större mängder organiskt

material och fosfor, vilket även gynnar näringskrävande
vegetation. För att ett större antal människor ska kunna
uppehålla sig vid samma boplats under en längre tid är
det sannolikt även nödvändigt med en tydlig rumslig
organisation, där bland annat avfallsmaterial depo-
nerades på särskilda platser. Liknande tendenser, om
än i större omfattning, borde även förekomma vid
samlingsboplatser.
     Spåren efter transitoboplatser, lägerplatser och
exploateringslokaler avviker däremot sannolikt från vad
som kan tänkas förekomma vid bas- och samlings-
boplatserna. Genomgående för dessa boplatser är att
de har använts av färre människor, under betydligt
kortare perioder, vilket bör ha orsakat betydligt mer
begränsad påverkan av markförhållandena och vege-
tationen i närområdet. De skillnader som förekommer
i beskrivningarna av dessa boplatser, innebär emellertid
att dessa boplatser kan förväntas uppvisa stora variatio-
ner med avseende på de miljöarkeologiska resultaten.

5.4 Diskussion – Vad säger egentligen
bosättningsmodellerna och
boplatsklassificeringarna?

Med utgångspunkt ifrån de ovan presenterade model-
lerna för förhistorisk bosättning i norra Norrlands
inlandsområde kan en diskussion föras kring arkeologisk
forskning om organisationen av boplatser och bo-
sättning. Vid denna typ av forskning finns främst två
grundläggande problem som bör nämnas. Dessa ut-
görs av det arkeologiska materialets representativitet
samt valet av undersökningsområde.
     Det arkeologiska materialet som utgörs av forn-
lämningar och fynd består till stor del av det som med-
vetet eller omedvetet blivit kvar vid de platser där män-
niskor under tidigare perioder uppehållit sig av en eller
annan anledning. När man flyttade till en ny boplats
tog man förmodligen också med sig så mycket man
kunde av de saker man kunde ha nytta av vid den nya
boplatsen. Kvar vid den övergivna boplatsen kan man
därför förvänta sig att hitta rester efter gamla konstruk-
tioner som inte varit möjliga att flytta. Inom norra
Norrlands inlandsområden har det emellertid, åtmins-
tone under historisk tid, förekommit att timrade kon-
struktioner togs ner och flyttades mellan olika boplatser
(Manker 1968:108-109). Förutom konstruktioner före-
kommer troligtvis även olika typer av avfallsmaterial, så
som hushållsavfall och rester efter redskapstillverkning.
De redskap och andra typer av föremål som kan före-
komma vid övergivna boplatser kan därför antingen
medvetet ha kasserats eller tappats mer omedvetet.
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Detta innebär att det material som man kan förvänta
sig hitta på boplatser vid arkeologiska undersökningar
endast kan ha utgjort en bråkdel av det material som
förekom vid boplatsen under den period som boplatsen
var i bruk. Man kan också räkna med att boplats-
materialet domineras av avfallsmaterial av olika typer,
vilket förmodligen också skapar en skev bild av de
ursprungliga förhållandena.
     Det material som lämnas kvar vid boplatserna utsätts
också för flera olika processer även efter deponeringen,
vilket även inverkar på det fyndmaterial som man idag
påträffar vid arkeologiska undersökningar av boplat-
ser. Material som hamnar på eller under markytan påver-
kas av flera olika processer som bland annat vind-
processer, gravitation och erosion, vilka kan orsaka för-
flyttning och nedbrytning av materialet (Schiffer
1987:199-261). Undersökningar som genomförts kring
den påverkan markfrost utövar på avslag av stenmaterial
visar att processer i samband med frostverkan och tjäl-
lossning kan orsaka betydande omplaceringar av material
vid markytan (Hilton 2003:165-201). Under en treårs-
period uppmättes en förflyttning av avslag som placerats
på markytan till mellan 7,8 till 31,8 cm, beroende på
om det deponerade materialet förutom frostpåverkan
även utsatts för vindpåverkan. Trots att den förflytt-
ning som uppmättes av avslagen minskade över tid
måste resultaten från denna undersökning ses som en
indikation på att material som deponerats på markytan
mycket väl kan omlokaliseras så att de ursprungliga
depositionsmönstren försvinner. Ytterligare en faktor
som måste tas i beaktande är eventuell återanvändning
av boplatsen. En övergiven boplats kan återanvändas
så väl av de som en gång övergett boplatsen som av
andra människor. Detta innebär att boplatsen kan
komma att användas av människor med en annan social
organisation, bosättningsmönster och resursutnytt-
jande. Om samma boplats används på olika sätt inom
olika sammanhang kan den bild som det arkeologiska
materialet ger vara svårtolkat och ge en skenbar bild av
att varierande aktiviteter samtidigt ägt rum. Även om
en äldre boplats inte blir återanvänd för bosättning kan
människor under senare perioder komma att påverka
det material som finns deponerat vid boplatsen bland
annat genom återanvändning. Det är inte helt orimligt
att exempelvis byggnadsmaterial eller material till redskap
som lämnats vid boplatsen senare kan ha avlägsnats
för att användas av andra människor (Schiffer 1987:27-
46). De olika processer som kan påverka materialet som
lämnats kvar vid en övergiven boplats är betydande,
och måste därför beaktas vid tolkningar av inre
strukturer inom boplatsen. Om man dessutom beaktar
alla boplatser som idag är försvunna eller störda i olika
omfattning på grund av aktiviteter som skett under

senare perioder, som bland annat skogsavverkning och
utbyggnad av infrastrukturer, blir det uppenbart att inte
heller något mer övergripande boplatsmönster kan
förväntas finnas bevarat. En given fråga som väcks
genom denna diskussion är huruvida ett arkeologiskt
material överhuvudtaget är lämpat för statistiska ana-
lyser. Vad säger egentligen en statistisk analys av ett
icke-representativt material? Vilka mönster är det
egentligen som tydliggörs vid de statistiska analyserna?
Är det ett faktiskt aktivitetsmönster eller är det ett mer
slumpmässigt mönster som har blivit skapat av så
många olika samverkande faktorer, att en tolkning av
olika aktivitetsytor inte längre är möjlig att genomföra?
     Om man försöker utvärdera vilka olika faktorer som
kan ha haft inverkan på det deponerade materialet vid
boplatser kan man få en uppfattning om hur fynd-
materialet och dess rumsliga distribution vid boplatsen
bör tolkas. Det är i detta avseende viktigt att komma
ihåg att flera olika processer kan ha påverkat olika delar
av boplatsen på olika sätt. Vissa delar av ett boplats-
område kan exempelvis vara mer utsatt för vind-
påverkan eller erosion, medan andra delar kan ha varit
mer skyddade. En skillnad kan även finnas mellan mate-
rial som deponerats på golvytor inuti konstruktioner
och material som deponerats under bar himmel vid
boplatsen (Hilton 2003:196-197). En hoprasad kon-
struktion ger det deponerade materialet på golvytan
ett förhållandevis gott skydd mot yttre påverkan som
skulle kunna orsaka förändringar i fyndmaterialets
rumsliga organisering. Detta innebär även att det på
samma boplats kan förekomma fyndmaterial som i hög
grad är omblandat, så väl som betydligt mer ostört
material.
     En fråga som är av stor betydelse vid undersökningar
av bosättning och bosättningssystem är vad avgräns-
ningen av undersökningsområdet ska baseras på. Detta
blir ännu mer viktigt att diskutera om man förutsätter
att de spår efter tidigare bosättningar som idag finns
bevarade endast utgör en liten del av de bosättningar
som en gång funnits. De ovan diskuterade undersök-
ningarna av bosättningsmönster i norra Norrlands
inlandsområden utgår från undersökningsområden
med olika avgränsning och karaktär. Både Mulk och
Forsberg utgår från att det funnits ett bosättningssystem
som varit knutet till Lule älvdal. Forsberg beaktar
emellertid ett större område längs Lilla och Stora Lule-
älven som omfattar ca 45 mil, och löper från norska
gränsen och en bit nedanför lappmarksgränsen i Norr-
botten (Forsberg 1985:176-179). Han genomför även
parallella studier av ett motsvarande område längre
söderut, som ligger i anslutning till Umeälven. Mulk
avgränsar sitt undersökningsområde utifrån den ut-
sträckning som Sirkas sameby hade under historisk tid,
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enligt rekonstruktioner gjorda med utgångspunkt ifrån
skriftliga källor (Mulk 1995:12-13). Detta innebär att
hennes undersökningsområde blir betydligt mindre än
Forsbergs och enbart innefattar de övre delarna av Stora
Lule älvdal. Det område som Bergman studerar har
valts ”dels med hänsyn till de naturgeografiska förutsättning-
arna, dels med avseende på det rika arkeologiska materialet,
som inte tidigare bearbetats” (Bergman 1995:11). Hennes
undersökningsområde har genom detta i stort sett
kommit att motsvara Arjeplogs kommun. Genomgående
i alla avhandlingar är att valet av undersökningsområde i
stort sett redovisas helt oproblematiskt. I flera av dessa
ges inte några mer uttömmande diskussioner kring de
bakomliggande orsakerna och motiven med valet av
undersökningsområde så väl som metod och teori. Inga
reflektioner ges heller kring de konsekvenser som valet
av undersökningsområde skulle kunna få för forsk-
ningsresultaten eller huruvida en annan avgränsning
av undersökningsområdet skulle kunna tänkas ge en
annan bild av den förhistoriska bosättningen.
     Trots de skillnader som finns mellan de olika
avhandlingarna har man inom alla dessa undersökningar
kunnat urskilja avgränsade bosättningsmönster. Dessa
resultat ger därför upphov till en hel del funderingar.
Kan det verkligen vara så att flera olika bosättnings-
system har fungerat så gott som parallellt inom skilda
områden? Är det inte en aning märkligt att dessa under-
sökningar, vilka utgick ifrån att spåra bosättning och
bosättningssystem, också finner i stort sett helt kompletta
bosättningsmönster? Skulle det inte vara mer rimligt
att åtminstone något av undersökningsområdena inte
innehåller ett helt komplett bosättningsmönster, utan
istället delar av ett eller flera? Man kan därför ställa sig
frågan om dessa resultat verkligen speglar verkliga för-
hållanden, eller om de istället enbart är olika konstruk-
tioner skapade genom valet av undersökningsområde
och metodologiska och teoretiska ansatser? Det fak-
tum att varken Forsberg eller Bergman i sina under-
sökningar har lyckats finna en enda boplats i sina

undersökningsområden som skulle kunna klassificeras
som samlingsboplats kan ge en antydan om att
områdenas avgränsning har varit felaktig. Det kan också
vara ett resultat av att de uppställda kriterierna för de
olika boplatstyperna har varit felaktiga.
     En slutsats som är möjlig att dra utifrån de tidigare
undersökningarna är att det kanske inte över huvud
taget är meningsfullt att försöka studera förhistoriska
bosättningssystem i sin helhet. Detta grundas främst
på två saker. Den ena anledningen är det arkeologiska
materialets begränsningar, vilket ger anledning att
fundera över huruvida det överhuvudtaget är möjligt
att rekonstruera hela bosättningssystem utifrån arkeo-
logiska fynd och boplatslämningar. Det arkeologiska
källmaterialet är i realiteten förhållandevis fragmentariskt
och det finns stora skillnader i hur stora delar som finns
bevarat mellan olika områden. Den andra anledningen
är de ”goda” resultaten som alla avhandlingar uppvisar.
Att det inom alla de utvalda undersökningsområdena
påträffades väl avgränsade och kompletta bosättnings-
system kan nog snarare anses indikera att forsknings-
resultatet till stora delar är en konstruktion baserad på
de metodiska och teoretiska utgångspunkter som valts,
snarare än en bild av verkliga förhållanden.
     Om man istället utgår ifrån att man inte kan studera
helt kompletta bosättningsområden, utan endast delar
av dessa blir inte heller begränsningen av under-
sökningsområdet i sig så avgörande. Man måste även
sammanfattningsvis vara medveten om att resultaten
från studier av bosättningsmönster under förhistorisk
tid, oavsett hur de genomförs, alltid är rekonstruktioner.
Det är därför viktigt att redogöra för och motivera de
val som görs, bland annat med avseende på teoretiska
utgångspunkter och undersökningsområde. Det är även
viktigt att diskutera olika metoder och teorier, samt
reflektera över vilka konsekvenser det valda tillväga-
gångssättet kan tänkas få för resultaten. Detta gör det
möjligt för andra att förstå undersökningens förutsätt-
ningar och tillvägagångssätt, och genom detta även
reflektera över och kritiskt granska resultaten.
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Undersökningarnas fokus ligger inom det område som
idag huvudsakligen utgörs av Östra Kikkejaurs sameby,
vilken är lokaliserad till de östra delarna av Pite lapp-
mark. Valet av detta undersökningsområde har inte
gjorts i syfte att försöka spåra territoriet för samebyn
långt tillbaka i tiden, utan istället på grund av att jäm-
förelsevis omfattande forskning tidigare har bedrivits
inom detta område. Den grundläggande tanken i denna
studie är dessutom att diskutera bosättning och resurs-
utnyttjande med utgångspunkt huvudsakligen från
historiska uppteckningar och äldre bosättnings-
modeller. Detta innebär att det inte heller har varit
nödvändigt att avgränsa undersökningsområdet i syfte
att spåra ett komplett bosättningssystem (se vidare
diskussion i kap 1.3).
     Det område som idag omfattas av Östra Kikkejaurs
sameby har varit oförändrad sedan 1946, då den dåva-
rande samebyn Malmesjaur övergick till Östra Kikkejaur.
Dessa, sentida samebyar kan emellertid inte anses repre-
sentera någon ursprunglig samisk territoriell indelning.
Visserligen nämns byar i skattehandlingar från Pite lapp-
mark redan under mitten av 1500-talet, men dessa hade
knappast samma utsträckning som byarna haft under
senare tid. De tidiga byarna anses ha varit förhållande-
vis avrundade områden, vilka var lokaliserade i 2-3 rader
mellan lappmarksgränsen och Atlantkusten (Hultblad
1968:73). Det finns flera uppgifter som talar för att
samebyarnas geografiska omfattning förändrades redan
under 1600-talet i samband med fjällrenskötselns expan-
sion.  De tidigare byaområdena blev i många områden
mer långsmala och utdragna, på grund av fjällsamernas
behov av längre flyttningar mellan betesområden.
Samebyindelningen användes även av den svenska staten
som en administrativ indelning. I samband med 1886
års renbeteslag genomfördes även en statlig indelning
av lappmarkerna i olika samebyar, vilken kom att skilja
en del ifrån den tidigare samebyindelningen (Hultblad
1968:75; Manker 1968:22-23).
     I skattedokumenten från 1500-talet förekommer
fyra samebyar inom Pite lappmark (Hultblad 1968:70):
1. Arffwis Jaur Sijtt: Förekommer i dokument från 1570
och motsvarar vad som senare har benämnts som
Arvidsjaurbyn eller Arvidsjaur sameby. Denna by har
utgjort den östligaste samebyn inom Pite lappmark och
har, åtminstone under senare perioder, varit skogssamiskt

inriktad. Tidigare studier av landskapshandlingar har
visat att antalet mantal i denna by, under perioden 1555-
1601 varierade mellan 20-32 stycken (Bergström
1995:29-39). Med utgångspunkt ifrån mantalet har även
ett genomsnittligt värde av innevånarantalet under
denna period beräknats till 128 stycken. Alla de lokaler
som berörs av denna undersökning är belägna inom
det område som utgjorts av Arvidsjaur samebyområde.
2. Luocht Sijtt eller Locht Sijtt: Förekommer i dokument
från 1565 respektive 1570. Mantalsuppgifter från denna
by under perioden 1555-1601 varierar mellan 22-35
stycken och ett beräknat genomsnittsvärde för invånar-
antal uppgår till 135 stycken (Bergström 1995:29-39).
Detta område gränsade i väster till Arvidsjaurbyn och
omfattade ett område som sträckte sig på båda sidor
av Piteälven ner till sjön Jäknajaure. Samebyn har under
senare perioder kallats Luoktabyn eller Luokta sameby.
3. Semitz Jaur Sijtt: Finns registrerad i skattedokument
från 1570 och motsvarar sannolikt den by som senare
har benämnts som Semisjaur. Inom denna by har man-
talen under perioden 1555-1601 varierat i antal mellan
22-40, med ett beräknat, genomsnittligt invånarantal
på 163 personer (Bergström 1995:29-39).
4. Lais Sijtte: Finns omnämnd redan 1565 och överens-
stämmer med den senare Laisbyn. Denna by var så väl
ytmässigt som befolkningsmässigt den största byn inom
Pite lappmark vid denna tid, med ett mantal som under
perioden 1555-1601 varierade mellan 42-66 stycken och
ett genomsnittligt invånarantal som uppgick till 284
personer (Bergström 1995:29-39). Under början av
1600-talet övergick emellertid denna by till den dåva-
rande Ume lappmark som var belägen strax söder om
Pite lappmark.
     Så väl Luoktabyn som Semisjaur och Laisbyn var
västligt belägna och har under senare perioder domi-
nerats av fjällsamer.
     Samebyarna har även varit indelade i olika skatte-
området, så kallade ”lappskatteland”. Denna term är
känd från mitten av 1650-talet, då häradsrätterna bör-
jade besluta om innehaven av lappskattelanden. Många
forskare har emellertid menat att lappskattelands-
indelningen motsvarade en äldre, samisk territorieindelning.
Lappskattelanden utgjorde sammanhängande, avrun-
dade områden, vilka var en eller några kvadratmil stora.
Dessa områden uppläts vanligtvis till en person, men
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delades av dennes familj och ofta även nära släktingar.
Denna indelning var emellertid dynamisk och kunde så
väl säljas som ärvas och överlåtas. Det har även före-
kommit att lappskatteland har styckats mellan flera
samer (Hultblad 1968:81-82).
     Befolkningen inom Pite lappmark har under äldre
perioder huvudsakligen utgjorts av samer. Den svenska
nybyggeskolonisationen kom igång mycket sent i om-
rådet. Inom Arvidsjaurs socken fanns inte en enda fast
bosättning vid mitten av 1700-talet. De två första
nybyggena inom socknen grundlades inte förrän i slutet
av 1750-talet av svenska nybyggare. Visserligen hade
bönder från Bottenvikskusten fiskat i ett mindre antal
fisketräsk inom Arvidsjaurs sockens östra delar under
mitten av 1500-talet, men denna aktivitet hade sannolikt
upphört helt innan 1550-talet. Även den gruvdrift som
igångsattes i Nasafjäll under 1600-talet resulterade i en
del nybyggen, dessa nybyggen övergavs emellertid i
samband med att gruvdriften upphörde (Bylund
1956:138). En orsak till den brist på nybyggen som
förekom inom Pite lappmark vid mitten av 1700-talet
var troligtvis områdets otillgänglighet. Älvarna inom
lappmarken innehöll många forsar och fall, vilka
försvårade vattentransporter. Även de vägar som vid
denna tid fanns i området var ytterst bristfälliga och
primitiva, vilket inte heller gjorde dessa lämpliga för
transporter. Det var inte förrän gruvdriften återupp-
togs i Nasafjäll mellan åren 1770 och 1810 som förut-
sättningarna för nybyggeskolonisation skapades genom
att kommunikationerna för transporter förbättrades
avsevärt (Bylund 1956:167).
     Inom Arvidsjaurs socken skedde en kraftig
bebyggelseexpansion efter 1825. Eftersom så väl
samerna som nybyggarna var beroende av samma re-
surser uppstod snart en konkurrenssituation där de
främsta tvisterna gällde rätten till jakt- och fiske på lapp-
skattelanden. För att kunna skydda så stora delar som
möjligt av sina resurser från nybyggarna var samerna
tvungna att anlägga nybyggen på sina lappskatteland.
Detta innebar att den andel nybyggen som anlades av
samer kom att öka markant efter 1826 (Bylund
1956:82-83).
     Efter det att gruvdriften slutligen upphört i Nasa-
fjäll i början av 1800-talet blev det möjligt för andra
aktörer att exploatera de nordliga skogsområdena i
Sverige. Efter mitten av 1800-talet växte följaktligen
det moderna skogsbruket fram. Under 1870-talet
skedde i dessa områden den så kallade miljonstämp-
lingen, då närmare 300 000 träd i Pite älvdal synades
in för försäljning. Tio år senare var dessa sålda och 125
000 träd avverkade (Aro 1997:7; Lindberg u.å:126).

6.1 Områdets västra del:
Jäknajaure-Malmesjaure

Den största delen av det område som ligger mellan
Jäknajaure och Malmesjaure går under benämningen
Paulavuopme (el Paulevuopme), vilket anger att detta
område utgörs av en skogsvidd där marken blir bar
tidigt om våren (Lindberg u.å:12). Området domineras
av ett moränlandskap med vidsträckta tallhedar, med
inslag av mindre sjöar och myrområden. Terrängen är
kuperad med flera mindre berg.
     Detta område har tidigare varit uppdelat mellan två
olika lappskatteland, vilka gått under benämningen Pite
elf och Malmesjaur. Lappskattelandet Pite elf  omfattade,
åtminstone under 1800-talet, ett område som sträckte
sig från gränsen till Arjeplogs socken och ungefär 20
km österut. Skattelandet innefattade områden på båda
sidor av Piteälven. Den nordliga gränsen gick ungefär
vid Varjisån och den sydliga löpte mellan Piteälven och
sjön Malmesjaur. Söder om lappskattelandet Pite elf
var Malmesjaur lappskatteland beläget. Detta område
var stort och omfattade marker som löpte ända från
gränsen till skattelandet Pite elf, ner till Gansja-sjöarna
och Suolojaure söder om sjön Malmesjaure. Centralt
inom båda skattelanden har sjöar och vattendrag varit,
medan gränserna har dragits över mellanliggande skogs-
områden.
     Lappskattelandet Pite elf  finns upptagen redan i
1695 års jordebok och tycks efter detta ha hållits inom
samma samesläkt åtminstone fram till mitten av 1800-
talet. Pite elf  har sedan 1826 varit delad i en östlig och
en västlig del. De undersökta lokalerna inom Pite elf
ligger alla inom skattelandets västra del. Landets huvud-
viste (Jukketskåte) låg ursprungligen vid det södra
utloppet av Jäknajaur (Johkkotj). Efter 1843 anlades
emellertid ett nytt huvudviste som fick namnet
Mäetjekåte och låg ungefär en kilometer från det gamla
huvudvistet. Åtminstone under senare delen av 1800-
talet har även en fiskarkåta funnits på udden Tuoppa i
Jäknajaure, vilken var lokaliserad drygt två km väster
om huvudvistet vid Jäknajaure (Aro 1997; Insynings-
handlingar för lappskattelandet Pite elf  1825 och 1843;
Lindberg u.å:69-75).
     I området kring Jäknajaure förekommer ett stort
antal boplatser med härdar i detta område. Området
finns även omnämnt inom lokal samisk tradition, bland
annat i samband med beskrivningar av äldre offerplatser
(Lindberg u.å:115-117, 143-146). Detta skulle kunna
ge indikationer på att området var ett betydelsefullt
område för så väl bosättning som resursutnyttjande för
samerna. Enligt hembygdsforskaren Bertil Lindberg
(u.å:141) kan det område där huvudvistena anlagts ha
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utgjort en knutpunkt, där den gamla färdleden som
kom söderifrån anknöt till Piteälven. Han menar till
och med att området en gång kan ha inrymt en samisk
samlingsplats. Drygt åtta km nedströms Piteälven från
huvudvistet vid Johkkotj är även Trollholmen belägen.
Denna holme har utgjort en offerholme, vilken använts
av samer under äldre tid och gått under benämningen
Bessesuolo. Enligt den samiska traditionen i området har
även hela älven i anslutning till Trollholmen, dvs Övre
Trollforsen, utgjort ett vidsträckt heligt område (Manker
1957:210-215; Lindberg u.å:115-117; 143-146). Även
andra offerplatser nämns inom lokal tradition och seitar
har påträffats i området. Bland annat ska en offerplats
ha varit belägen i närheten av Ripeluokte, norr om sjön
Malmesjaures tillflöde.
     I likhet till Pite elf  har även Malmesjaur varit indelad i
en västlig och en östlig del. De lokaler som har under-
sökts inom detta skatteland ligger alla inom det område
inom den östra delen som vid insyningen 1844 inne-
hades av samen Maths Mathsson. Skattelandets huvud-
viste ska enligt uppgift ha funnits vid Suddesjaur. Under
1800-talet tycks emellertid åtminstone ytterligare ett
huvudviste ha varit i bruk inom skattelandet, vilket
enligt uppgift har legat vid Gangsja (el Gangsjah). Detta
skatteland har långt in på 1900-talet inrymt ett stort
antal samer. Vid slutet av 1800-talet blev även
Malmesjaur en självständig sameby, vilket den fungerade
som ända fram till 1946 då den uppgick i Östra Kikke-
jaurs sameby. Under den tid då Malmesjaur fungerade
som en egen sameby ingick även lappskattelandet Pite
elf  i samebyområdet (Insyningshandlingar för lapp-
skattelandet Malmesjaur 1816, 1844, 1854; Lindberg
u.å:75-76).
     Enligt Bertil Lindberg (u.å:64) var vistena på lapp-
skattelanden Malmesjaur och Pite elf  placerade i anslut-
ning till den färdled som utgjorde huvudförbindelsen
mellan Luoktabyn och Arvidsjaur.
     Förutom de skogssamer som innehade skatteland
inom skogsområdet i Pite lappmark har sannolikt även
fjällsamer vistats i området. Under första delen av 1940-
talet utnyttjande Luokta-Mavas fjällsameby områden
längs hela Piteälven, ända ner till kusten för vinterbete
(Manker 1947:471-473). Samebyns huvudsakliga vinter-
betesområde var emellertid lokaliserat till ett område i
anslutning till Kuollejaur (Guollejávrre) och Varjisträsk,
strax norr om Jäknajaure. De flyttningar som fjällsamerna
genomförde från sommarbeteslanden i fjällområdena
eller vid norska atlantkusten, ner till vinterbeteslanden
gick även över de skogssamiska områdena. Dessa
flyttningar tycks i hög grad ha gått över allmännings-
områden och i gränstrakter mellan samebyar och skatte-
land. Fjällsamer hade emellertid åtminstone under sen
historisk tid, rätt att flytta över andra samers skatte-

land för att komma till sina sommar- respektive vinter-
betesområden (Hultblad 1968:84).
     Inom denna del av Pite lappmark har inte någon
särskilt febril nybyggesverksamhet ägt rum. Mellan 1834
och 1836 anlades de första nybyggena inom Malmesjaurs
lappskattelandsområde (Solojaur, Suddesjaur och
Ripeluokte). Av dessa anlades åtminstone nybyggena
Suddesjaur och Ripeluokte av samer. Nybygget
Ripeluokte kom emellertid under slutet av 1800-talet i
Skuthamns Aktiebolags ägo. Trots detta finns det upp-
gifter på att samer haft ett huvudviste beläget på stran-
den inom Ripeluokteskiftet ända fram till sekelskiftet
1800/1900 (Lindberg u.å:103-107). Till Jäknajaure inom
lappskattelandet Pite Elf  kom inte de första svenska
nybyggarna förrän 1883 (Lindberg u.å:75). Ännu idag
finns ingen omfattande bebyggelse i detta område. Den
bosättning som finns utgörs huvudsakligen av
fritidshusbebyggelse anlagd i närheten av Piteälven.
     Trots att få nybyggen tycks ha funnits insynade inom
detta område, behöver inte det betyda att ingen bo-
skapsskötsel eller odling förekom. Många av de samer
som bodde i detta område kan i varierande utsträckning
mycket väl ha levt som nybyggare utan att officiellt ha
insynat ett nybygge. Insyningshandlingar från 1842
gällande lappskattelandet Moskesoen, vilket låg öster om
lappskattelandet Malmesjaur, anger att potatisodling,
så väl som myrslåtter och foderodling förekom inom
lappskattelandsområdet.
    Öster om sjön Malmesjaure, ungefär två mil fågel-
vägen från de undersökta lokalerna ligger idag byn
Moskosel, vilken utgör den största bebyggelseenheten
i området. Under 1830-talet fanns emellertid endast
tre nybyggen inom detta område, varav åtminstone två
ursprungligen var insynade av samer. Det var inte förrän
under slutet av 1800-talet, i samband med skogsbrukets
expansion i området som Moskosel kom att bli en viktig
centralort med ett större antal invånare. I början av
1900-talet anlades en väg mellan Moskosel och Arvid-
sjaur och under 1930-talet drogs inlandsbanan förbi
byn (Lindberg u.å:103, 187).
     Det skogsbruk som etablerades i området under
slutet av 1800-talet har kommit att få stor inverkan. I
stort sett överallt finns idag spår efter avverkning, som
skett så väl med hjälp av yxa som med skogsmaskiner.
För att underlätta transporter kom skogsavverkningen
under äldre tid främst att beröra områden i närheten
av Piteälven. Vid huvudvistet vid Jäknajaure har miljön
kraftigt påverkats av konstruktioner som uppförts för
att underlätta flottningen nedför älven. Även senare
avverkning i området har satt stora spår som är spridda
över området. Området genomkorsas av ett stort antal
vägar anlagda för transporter. Inom området har även
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stora sammanhängande skogsmarker avverkats, vilka
idag uppvisar en ytterst begränsad trädvegetation.

6.1.1 Boplatser med mjölkningsgärden
Inom denna del av Östra Kikkejaur har sammanlagt
tre lokaler undersökts, vilka tidigare använts som kåta-
platser och mjölkningsvallar. Inom det som har utgjorts
av lappskattelandet Pite elf  har vistet Nilasvallen under-

sökts. Inom lappskattelandet Malmesjaur har vistet
Nykåtan (Uddagåhte) och vistet vid sjön Åssjejauratj
(Åssiejaurgedd) undersökts. Dessa boplatser användes
ursprungligen inom den skogssamiska renskötseln i
samband med mjölkningen av vajorna under barmarks-
perioden. Etnologen Israel Ruong har genomfört
etnografiska undersökningar av den skogssamiska
kulturen inom det aktuella området i Pite älvdal (Ruong

Figur 6.1. Undersökningsområdet mellan Jäknajaure och Malmesjaure med de undersökta lokalerna markerade (dvs.
Nilasvallen, Östra härdområdet, Nykåtan, Åssiejaurgedd, RAÄ 567 och RAÄ 633). På kartan finns även registrerade
fornlämningar i området markerade (enligt uppgift i FMIS 060201).

RAÄ 633RAÄ 567

Nilasvallen

Östra härdområdetNykåtan

Åssiejaurgedd

Mjölkningsgärde (med eller utan härdar/kåtor)
Skörbränd sten
Sentida lämningar
Boplatser med härdar (en eller flera)
Kokgrop/-ar
Fångstgrop/-ar
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1945 och 1944). Han ger en mycket detaljerad beskriv-
ning av den intensiva skogsrenskötsel som bedrevs
inom Akkajaurområdet, vilket ligger vid Piteälven, strax
norr om Jäknajaure. I detta område mjölkades vajorna
under en sammanhängande period som sträckte sig från
midsommar och fram till mitten av augusti. Under
denna period var renhjorden under ständig uppsikt och
för det mesta så vaktades renarna dygnet runt. Vallningen
och mjölkningen skedde efter ett bestämt tidsschema
som upprätthölls under hela mjölkningsperioden. Vid
7-8-tiden på morgonen fördes renhjorden in i mjölknings-
gärdet. Där smordes vajornas spenar in med en bland-
ning bestående av färsk renspillning, blandad med
vatten. Anledningen till detta var att man ville undvika
att kalvarna diade innan mjölkningen skett. Detta gjor-
des dock inte dagligen, utan vanligtvis inte oftare än
två gånger i veckan, eftersom det annars kunde finnas
risk för att kalvarna helt skulle sluta upp att dia. Efter
detta släpptes sedan renarna ut ur gärdet och vallades i
en till två timmar. Efter detta togs renarna tillbaka in i
gärdet för mjölkning. Vajorna fångades sedan in med lasso.
De äldre vajorna som var mer tama kunde bindas fast
vid träd under mjölkningen, medan mjölkning av de
yngre vajorna krävde att en person höll fast renen i
nosgrimma medan en annan utförde mjölkningen. Innan
vajorna mjölkades torkades spenarna rena med vit-
mossa. Mjölkningen skedde i mindre behållare och
mjölken hälldes sedan upp i en kittel, vilken förvarades
på en särskild ställning i mitten av gärdet (sa tarfos).
Denna ställning kunde ofta bestå av kilar som var
inslagna i manshöjd i en tall eller gran. Mjölkkitteln
ställdes uppe på dessa kilar sedan de täckts av ett lager
med vitmossa. Andra typer av tarfos kunde utgöras av
en upp och nervänd rotvälta som bands fast vid ett
träd eller av en träställning som byggdes upp mellan
två närliggande träd. Mjölkningen pågick i två till tre
timmar varje dag. När alla vajor mjölkats, vid fem-sex
tiden på eftermiddagen, följde en renvaktare hjorden
på bete. Vid nio-tiden på kvällen hade renarna betat
klart. De fördes då till mjölkningsgärdet eller till någon
närliggande mossmyr för att vila ett par timmar. Efter
detta tog nattvakterna över och vallade renarna mellan
olika betesmarker, såsom myrar och bäckdalar. Vid
midnatt fick renarna åter vila i någon timma. Under
dessa betesperioder förekom det att rökeldar tändes i
syfte att lugna renarna och samla ihop hjorden. Efter
midnattsvilan fick renarna beta fram till sju-åtta tiden
på morgonen, då de åter fördes in i mjölkningsgärdet
för insmörjning av vajornas spenar.
     Förutom under mjölkningsperioden mellan mid-
sommar och mitten av augusti, mjölkades även vajorna i
september. Detta skedde i samband med att renarna
samlades för slakt av tjurarna. Denna mjölk preparerades

inte på samma sätt som den mjölk som erhölls under
sommaren, vilken huvudsakligen användes för ost-
tillverkning. Den mjölk som vajorna producerade under
hösten samlades istället i behållare, gjorda av renens
nätmage.
     Under vintern mjölkades inte vajorna. Därför behöv-
des inga mjölkningsgärden i de områden som användes
för vinterbete. Vid vinterbetesområdena kunde man
istället ha enstaka kåtor där renvaktarna kunde över-
natta samt ett mindre antal större gärden som användes
bland annat för renskiljning, slakt och märkning
(Ullenius 1937:121). Vinterbetesområdena låg för
många skogssamebyar, närmare Bottenvikskusten,
nedanför lappmarksgränsen. Under vintern fungerade
ofta mobila tältkåtor som bostad, men det har även
förekommit att man under denna period bodde kvar
på höst- och vårvistet (Ullenius 1937:121). Under
senare tid blev det dock vanligt att samerna under
vintern hyrde bostad av den bofasta befolkningen i
området (Aronsson 1995:54).

Nilasvallen
Under 1990-talet genomfördes ett projekt av Norr-
bottens museum och Länsstyrelsen i Norrbottens län,
vilket syftade till att utveckla byggnadsvårdens metoder
och bevara hantverkskunnandet inom den skogs-
samiska byggnadskulturen (Aro 1996 och 1997; Slut-
rapport 1997). I detta projekt kom vistet vid Nilasvallen
att ingå. Vid Nilasvallen fanns en timrad kåta och ett
timrat mjölkningsgärde, vilka båda restaurerades.
Gärdet var förhållandevis litet, med en diameter av
närmare 22 meter. Inne i hagen påträffades även ett
flertal träd med inslagna kilar (tarfos), vilka använts som
fäste för mjölkbehållare. En ny förrådsanläggning (sa
njalla) byggdes även upp vid vistet, en bit ifrån platsen
för en äldre raserad njalla som ursprungligen stått vid
boplatsen.
     Inom projektet studerades även boplatsernas kultur-
historiska kontext, vilket innebär att det framkom en
hel del information kring den ursprungliga använd-
ningen av vistet. Namnet på vallen kommer från Nils
Bengtsson, nämndeman vid tinget i Arvidsjaur, född
1725 och farfar till samen Olof  Larsson (Stam Ol
Larsa). Nilasvallen ingick i Olof  Larssons lappskatte-
land mellan 1843-1882. Olof Larsson dog 1882, vid
74 års ålder. Efter hans död fortsatte hans fru, Maria
Mathsdotter att bruka lappskattelandet åtminstone fram
till 1887. Enligt uppteckningar och inskriptioner i kåtan
har vallen främst använts under hösten, men förekom-
sten av bland annat kilar för mjölkningskärl inuti gärdet
innebär att det inte kan uteslutas att boplatsen även
använts sommartid i samband med mjölkning (Hedman
1993:9).
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     Bouppteckningen efter Olof  Larsson ger en bild
av de näringar som var viktiga under denna tid inom
det skogssamiska området. Olof  Larsson har kombi-
nerat renskötsel med både fiske och boskapsskötsel i
liten skala. Renhjorden bestod av 33 fullvuxna renar
och 13 renkalvar/kvigor. Förutom renarna har han även
haft getter (Aro 1997:7).
     Förmodligen var Olof  Larsson och hans fru de sista
som brukade Nilasvallen på det traditionella skogs-
samiska sättet. Inuti gärdet växer idag mer än hundra-
åriga träd på platser där de inte kan ha funnits då gärdet
var i bruk. Vallen har emellertid använts senare i andra
syften, bland annat av andra samer under vinterhalvåret
samt i samband med skogsavverkning (Aro 1996:17).
     Någon tidpunkt för anläggandet av Nilasvallen har
varit svår att ge. Den muntliga samiska traditionen talar
för att vallen skulle vara anlagd under 1700-talet (Aro
1997:8). Den kåta som restaurerades 1996 har för-
modligen en yngre datering. Dendrokronologiska date-
ringar av trä från kåtan visar att en stor del av kåtans
material utgörs av träd som fällts 1873-1874. Den äldsta
inskriptionen som påträffades i kåtan härrör även från
1873. Detta talar för att kåtan antingen byggdes ny
under denna period eller genomgick en omfattande
renovering. Det finns idag emellertid två äldre härdar
lokaliserade ett 90-tal meter sydöst om den undersökta
Nilaskåtan (detta utgör ”det östra härdområdet”). Det
är möjligt att dessa skulle kunna härröra från en äldre
bosättningsfas. I samband med fältarbetet påträffades
dessutom ytterligare en härd inuti det restaurerade
gärdet vid Nilasvallen. Även denna härd skulle kunna
härröra från en äldre fas i bosättningen på platsen.

Nykåtan (Uddagåhte) och Åssiejaurgedd
Tillsammans med Nilaskåtan har även Nykåtan restau-
rerats inom det byggnadsvårdsprojekt som genomfördes
i området under 1990-talet (Aro 1996; Slutrapport
1997). Vid boplatsen finns, förutom en timrad kåta och
mjölkningsgärde, även en slipstensställning och en
mindre timrad byggnad, vilken har tolkats som ett stall.
Mjölkningsgärdet vid Nykåtan har varit aningen större
än den vid Nilaskåtan och haft en diameter av ungefär
30 meter. I gärdets centrala och västra delar finns idag
även härdar och träd med kilar (tarfos) bevarade i. Vid
boplatsen där Nykåtan är belägen restaurerades enbart
kåtan, medan övriga konstruktioner lämnades orörda.
     Enligt skriftliga källor uppfördes Nykåtan i början
av 1890-talet av Nils Nilsson. Nykåtan har använts
under hela året. Främst användes det emellertid under
hösten fram till jultid. Under denna period brukade
Nils Nilsson tillsammans med andra renskötare samla
ihop de renar som fanns i området (Hedman 1993:7-8).
Förekomsten av bland annat mjölkningshandtag inuti

gärdet talar även för att renmjölkning i viss utsträck-
ning förekommit vid vistet. Resterna efter ett stall i
anslutning till gärdet visar även att andra djur än renar
(förmodligen getter) förekommit vid vistet.
     Åssiejaurgedd ligger i nära anslutning till den lilla sjön
Åssjejauratj, ungefär 2 km öster om Nykåtan. Det som
idag finns kvar av kåtan vid boplatsen är endast det
nedersta stockvarvet från kåtans timrade bottenram och
den stenfyllda härden. Norr om kåtan finns rester ef-
ter ett mjölkningsgärde. Dessa rester är emellertid allt för
sporadiska för att en helhetsbild av gärdet ska kunna
erhållas. De timrade delar av gärdet som finns beva-
rade är av samma typ som de timrade resterna av
mjölkningsgärdet vid Nykåtan. Förmodligen har ett
timrat gärde liknande den vid Nykåtan även stått vid
Åssjejauratj. Kåtans läge i förhållande till mjölkningsgärdet
ger en antydan om att gärdet inte kan ha varit mycket
större än 15 meter i nord-sydlig riktning. Trots att själva
timmerkonstruktionen inte är särskilt väl bevarad skiljer
sig platsen för gärdet mycket i förhållande till omgivande
områden. Vegetationen inuti det ursprungliga gärdet
är mycket speciell. Här växer stora och frodiga träd
(främst tallar) vilka är kraftigt bevuxna med skägglav. I
några av träden finns även rester efter mjölkningskilar.
     Båda vistena finns upptagna som kåtaplatser inom
den östra hälften av Malmesjaurs lappskatteland redan
vid insyningen som genomfördes 1844. Det är därför
mycket troligt att de äldre härdar som förekommer inuti
mjölkningsgärdet vid Nykåtan har använts under en
tidigare bosättningsfas vid boplatsen. Själva namnet
”Nykåtan” antyder även att detta utgör den nya kåtan i
förhållande till en eller flera andra, äldre kåtor. I
insyningsprotokollet nämns, förutom kåtaplatsen
Åssiejaurgedd, även den intilliggande sjön, Åssjejauratj,
vilken anges som en viktig fiskesjö inom lappskatte-
landet.

6.1.2 Andra boplatser med härdar
Förutom de historiskt kända mjölkningsvallarna har
även två äldre boplatser (RAÄ 567 och RAÄ 633) under-
sökts i området vid Jäknajaure (se fig 6.1). Båda dessa
boplatser uppvisar ett större antal härdar, vilka har
anlagts på rad. Tidigare undersökningar av lokalerna
talar för att åtminstone vissa härdar inom RAÄ 567
har använts under perioden 960-1440 e. Kr och att RAÄ
633 sannolikt har använts under 1700-talet eller senare
(Hedman 2003a:71-73).
     De båda härdgrupperna är lokaliserade förhållandevis
nära varandra, och i nära anslutning till Piteälven. Orga-
nisationen vid de båda lokalerna är i hög grad likartad,
där alla härdar har organiserats i en linje, med ett inbör-
des avstånd som varierar mellan cirka 4-15 meter. Även
naturmiljön är likartad på båda platserna och utgörs av
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sandig tallhed med en undervegetation av lav och ris.
Den äldre lokalen (RAÄ 567) är inte lokaliserad i direkt
anslutning till vare sig myrmark eller vattendrag, men
den ligger inte mer än ungefär 100 m från Piteälven.
RAÄ 633 uppvisar däremot ett läge typiskt för en bo-
plats som använts inom skogssamisk renskötsel, med
närheten till bland annat en bäck, tjärnar och sankare
områden.

RAÄ 567
Fornlämningen består av sammanlagt 16 härdar, vilka
är fördelade på två grupper. En grupp består av 10
härdar med stenfyllning (RAÄ 567:1-10), vilka är för-
hållandevis stora och rektangulära. Dessa härdar är
anlagda närmast i en linje som går vinkelrätt mot älven,
med ett inbördes avstånd mellan härdarna på 5-15
meter. Den andra gruppen utgörs av 6 ovala mindre
härdar (A11-A16), belägna cirka 40 meter norr om den
första gruppen. Dessa härdar är mer oregelbundet an-
lagda än härdarna i den andra gruppen och har anlagts
på ett större avstånd från varandra (14-62 m).
     Vid denna härdgrupp har två av härdarna, RAÄ
567:4 och 5, genomgått arkeologisk undersökning (fig
6.2). Vid dessa togs mindre ytor upp i anslutning till de

två härdarna (Hedman 2003a:71-72). Vid undersök-
ningen av RAÄ 567:4 påträffades ett mindre antal
fragment av brända ben, en smälta samt ett brons-
fragment. Härden har 14C-daterats till 960-1039 e. Kr
(1 σ). Även i RAÄ 567:5 påträffades brända ben-
fragment i härdfyllningen. Fynd från anläggningen
utgjordes av en kopparlänk, ett järnfragment och ett
fragment från eldslagningsflinta. Träkol från härden har
14C-daterats till 1210-1440 e. Kr (1 σ).

RAÄ 633
Fornlämningen består av sammanlagt 11 stenfyllda
härdar (RAÄ 633:1-11), vilka är lokaliserade i anslutning
till en mindre bäck och två mindre tjärnar (fig 6.3).
Dessa härdar är anlagda på rad i en linje längs bäcken.
Längre söderut viker härdarna av en aning mot tjärnar-
na. Härdarna inom RAÄ 633 är inte lika homogent
konstruerade som härdarna inom RAÄ 567, utan flera
olika former förekommer. Totalt finns åtta ovala, två
rektangulära härdar och en rund härd (Hedman
2003a:73). Avståndet mellan härdarna inom gruppen
varierar mellan 3,5-9 meter.
     Inga arkeologiska utgrävningar har genomförts vid
denna boplats. Däremot har härdområdet tidigare un-

dersökts med metalldetektor (Hedman
2003a:73). Vid denna avsökning påträffa-
des en kultång vid RAÄ 633:1 och en järn-
yxa vid 633:2, som kan dateras till 1700-tal
och framåt.

6.2 Områdets centrala del:
Arvidsjaurs gamla kyrk- och
marknadsplats

I samband med den församlingsbildning
som den svenska kungen Karl IX genom-
förde år 1606 utsågs Arvidsjaur som plat-

sen för en marknads-, tings- och kyrkplats
för befolkningen i Pite lappmark (Bergling
1964:162). Så väl handel som kyrkobesök var
i hög grad reglerade enligt bestämmelser ut-
färdade av den svenska kungen. I början av
året skulle vintermarknader hållas vid
Arvidsjaurs kyrk- och marknadsplats. Vid
denna marknad var sammanlagt 16 birkarlar
tillåtna att delta (Lundholm 2003:10). Mark-
naden fungerade även som tings- och
kyrkhelg, då bland annat gudstjänster, kate-
kesförhör och kontroll av prästernas
ämbetsutövande genomfördes. Vid denna
plats uppfördes därför en kyrka 1605-1606,

Figur 6.2. Planritning över den södra härdgruppen inom lokalen RAÄ
567 (efter Hedman 2003a:150).

Figur 6.3. Planritning över boplatsen RAÄ 633 (efter Hedman
2003a:151). Observera att härdarnas numrering är omkastad på bilden.
Enligt fornlämningsregistret utgör härd 1 den härd som här benämnts
som A11.



Bosättning och resursutnyttjande

84

och så småningom tillkom även ett antal kåtor och
bodar. Redan 1609 bör uppskattningsvis 57 kåtor, samt
närmare 20 stugor och bodar ha funnits på platsen
(Bergling 1964:166). Det finns ingen dokumentation
som visar hur dessa byggnader var organiserade över
området, men de arkeologiska undersökningarna som
genomförts på platsen talar emellertid för att ny be-
byggelse som anlades kring kyrkan i hög grad förlades
där lediga ytor fanns (Liedgren 1997:38).
     Förutom vintermarknaden tycks även en vår-
marknad ha hållits i Arvidsjaur under mars månad.
Denna marknad var mindre reglerad och därför också
i mindre utsträckning dokumenterad än den som före-
kom i början av året (Bergling 1954:215-217).
     År 1704 ersattes den gamla kyrkan av en ny trä-
kyrka, vilken var rektangulär (ca 15x9m) och försedd
med så väl vapenhus som sakristia. Kyrkan omgärdades
av en timrad bogårdsmur (26x23m) med klockstapel.
Fynd av skelettrester från människa inom och i anslut-
ning till det inhägnade området ger indikationer på att
området har använts som begravningsplats (Wallerström
1976 och 1982).
     Eftersom nybyggeskolonisationen inom Pite lapp-
mark kom igång förhållandevis sent användes sannolikt
kyrk- och marknadsplatsen främst av samer och birkarlar
ända in på 1700-talet. Redan då kyrkplatsen i Arvidsjaur
etablerades räknades emellertid de nybyggare som vid
denna tid slagit sig ner i områden strax öster om
lappmarksgränsen till denna församling. Dessa utgjorde
sannolikt inte något större antal människor. Enligt
jordeböcker från år 1628 bör mindre än 15 gårdar ha
varit knutna till kyrkan i Arvidsjaur (Bromé 1923:147).
I övrigt har nybyggare troligen inte i någon större ut-
sträckning deltagit i aktiviteterna på platsen förrän efter
mitten av 1700-talet, då de första nybyggena etablerades
inom Arvidsjaur socken (Bylund 1956:72). I samband
med detta bör emellertid även kyrkstugor och bodar i
större omfattning ha uppförts av nybyggarna vid kyrk-
och marknadsplatsen. Någon mer permanent bosättning
i anslutning till kyrk- och marknadsplatsen tycks inte
ha förekommit förrän förhållandevis sent. Det var inte
förrän i början av 1730-talet som präster och klockare
började bo mer kontinuerligt på platsen (Bylund
1956:89).
     Slutet av 1700-talet och början av 1800-talet var
emellertid en expansiv period för befolkningen inom
Arvidsjaurs socken. Enligt uppgifter från Tabellverket
(1749-1859) ökade församlingen i storlek, från mindre
än 300 personer i mitten av 1700-talet, till mer än 1000
personer i början av 1800-talet. För att kunna rymma
alla församlingsmedlemmar blev det därför nödvän-
digt att bygga en ny, större kyrka. Denna kyrka upp-
fördes drygt en kilometer sydöst om den gamla kyrkan,

på den plats där dagens kyrka står. I samband med detta
flyttades även den övriga bebyggelsen till den nya
kyrkplatsen. Bebyggelse var, vid denna tid, uppdelad i
tre enheter vid den ursprungliga kyrk- och marknads-
platsen. Dessa utgjordes, enligt uppgift, av borgar-
staden, bondstaden och lappstaden. På den gamla kyrk-
och marknadsplatsen lämnades enbart prästgården kvar
och det forna bosättningsområdet omvandlades till åker
och betesmark (Liedgren 1997:40; Lundholm 2003:20).
     Hur området användes innan 1605 finns inte många
uppgifter om. I samband med kyrkobyggandet i början
av 1600-talet nämns emellertid i förbigående att den
nya kyrkan uppfördes i anslutning till ett äldre kapell,
vilket i samband med detta fick en funktion som tull-
bod. Detta kapell har av många forskare daterats till
1500-tal och kopplats samman med den dåvarande
svenske kungen Johan III, och dennes aktiviteter i lapp-
marken (Lundholm 2003:10-11). Platsen har även kallats
dalvedis (el talvatis) av den lokala befolkningen. Begreppet
talvatis har av många forskare tolkats som benämningen
på en marknadsplats, vilken använts vintertid. Många
har också kopplat samman begreppet med samiska
vintervisten (el vinterbyar), vilka de menar utgjorde
centralplatser i lappmarken innan 1605 (Bergling
1964:147-150). På grund av detta har också Arvidsjaurs
gamla kyrk- och marknadsplats ofta ansetts ha varit
platsen för ett vinterviste som användes av samerna i
området innan kyrkan byggdes i början av 1600-talet.
Det är möjligt att Arvidsjaur valdes ut som kyrk- och
marknadsplats i början av 1600-talet, just därför att
platsen redan sedan tidigare utgjorde en viktig samlings-
plats för befolkningen i området.
    På grund av exploateringar i området har ett flertal
arkeologiska undersökningar genomförts i området där
kyrk- och marknadsplatsen har varit lokaliserad (se fig.
8.18, kap. 8). De första undersökningarna på platsen
skedde redan under 1960-talet och sedan dess har fem
arkeologiska utgrävningar och en schaktkontroll skett
(Lundholm 1969; Wallerström 1976, 1982 och 1988;
Liedgren 1993 och 1995). De prov från platsen som
genomgått markkemiska analyser har tagits i samband
med de sista undersökningarna som genomfördes
1992-1993.

6.3 Områdets östra del: Gråträsk

Området kring Gråträsket tycks, trots sitt läge strax
öster om lappmarksgränsen, tidigt ha varit av intresse
för den jordbrukande befolkningen öster om Pite lapp-
mark. Skattedokument från mitten av 1500-talet visar
att ett flertal bönder betalade skatt för fiskerättigheter
i så väl Gråträsket som i den närbelägna sjön Pjesker
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(Bylund 1956:61-62). Nybyggesverksamheten i området
kom även igång mycket tidigare i detta område än inom
den mer västligt belägna Pite lappmark. Redan i jorde-
boken för Västerbotten år 1543 finns ett nybygge re-
gistrerat i Gråträsk, vilket en nybyggare vid namn Phalax
Pedher anges vara innehavare av (Nordlander 1905:284).

     I början av 1600-talet tycks böndernas fiske i Grå-
träsket ha upphört, eftersom ingen längre betalade skatt
för detta (Bylund 1956:62-63). Vid denna tid hade
emellertid den lokala bosättningen i området utökats
med ytterligare två nybyggen (Lundholm 1995:18).
Under 1600-talet skedde stora förändringar i området

Figur 6.4. Undersökningsområdet vid Gråträsk med de undersökta lokalerna markerade.
Den tjärn, söder om Gråträsket, där prov för pollenanalys tagits finns också markerad. Kartan
visar även sjön Tjautjer (V om Gråträsket), där offerplatsen varit lokaliserad, samt registrerade
fornlämningar i området (enligt FMIS 060201). Den Nasafjällsled som ritats ut på kartan,
utgjorde under 1600-talet sommarleden mellan Piteå och Nasafjäll, men det är sannolikt att
vinterleden hade en liknande sträckning (Hoppe 1945:108-112).

RAÄ 300
Arvträsket

1 0 1 2 Km

Mjölkningsvall/-gärde
Sentida lämningar
Skörbränd sten
Boplats med härdar (en eller flera)
Kokgrop/-ar
Fångstgrop/-ar
Boplatsgrop/-vall
Nasafjällsväg (ungefärlig sträckning)
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i samband med att den nya kyrk- och marknadsplatsen
etablerades i Arvidsjaur, men också i samband med att
gruvbrytning igångsattes i Nasafjäll. I samband med
den kyrkliga reform som infördes i början av 1600-
talet kom nybyggarna i Gråträsk att tillhöra kyrkan i
Arvidsjaur. Vid de marknader som hölls i samband med
kyrkhelgerna deltog även birkarlar från Bottenviks-
kusten. Detta innebar sannolikt att färdvägar som löpte
från kustområdet och västerut, in i Pite lappmark etable-
rades. Dokumentation från denna tid talar för att
handelsfärderna, så väl som marknaderna i lappmarken
ägde rum vintertid. Mycket talar också för att dessa
färder skedde längs en väg som löpte från Lillpite i
öster och via Gråträsk, fram till Arvidsjaur (Hoppe
1945:67-69). Det finns inga uppgifter kring huruvida
denna väg har använts även under tidigare perioder.
Om det redan innan kyrk- och marknadsplatsens etable-
ring i Arvidsjaur verkligen har funnits ett större vinter-
viste på platsen kan en handelsväg mycket väl redan
under denna tid ha haft en liknande sträckning som
den väg som användes i början av 1600-talet.
     När gruvbrytningen satte igång i Nasafjäll under
1630-talet blev det viktigt att upprätthålla goda kommu-
nikationer mellan gruvan och kustområdet. För detta
ändamål upprättades två så kallade Nasafjällsvägar, vilka
utgick från Lillpite i Piteå socken och Frostkåge i Skel-
lefteå socken (Hoppe 1945:108-109). Den väg som ut-
gick från Lillpite hade sannolikt i stort sett samma
sträckning som den tidigare marknadsvägen bör ha haft,
åtminstone upp till Arvidsjaur. För att säkerställa
transporter av varor och resande människor mellan
Nasafjällsgruvan och Norrbottenskusten engagerades
lokalbefolkningen i verksamheten. I denna verksamhet
kom Gråträsk att bli en viktig knutpunkt, eftersom det
var här som transporterna överlämnades från kust-
bönder till samer. För transporterna mellan Gråträsk
och Nasafjäll utsågs ett antal så kallade ”håll-lappar”,
vilka ansvarade för att under en begränsad tid sköta
transporter mellan olika hållställen. Ett antal ”håll-
lappar” tycks även ha varit stationerade i Gråträsk
under 1600-talet, där de bodde med sina familjer i kåtor.
Som ersättning för detta arbete blev samerna skatte-
befriade, samt uppbar betalning i mindre mängder mjöl,
vadmal, tobak, salt och alkohol. Denna syssla var emeller-
tid inte något som samerna frivilligt åtog sig, utan
samerna i lappmarkerna utsågs i tur och ordning till
”håll-lappar” oavsett vad de själva tyckte om uppgiften
(Bromé 1923:151-153). Det tycks snarare ha varit så
att dessa sysslor medförde att renskötseln blev lidande
för de samer som utsågs som ”håll-lappar”. För att
slippa utskrivning för dessa transporter lämnade även
många samer de svenska lappmarkerna vid denna tid
(Lundmark 2006:51).

     Transporterna till och från Nasafjäll innebar att
Gråträsk blev en viktig knutpunkt mellan kust- och
inlandsområden. Under 1640-talet byggdes även ett
timrat kapell i Gråträsk och den präst som var verksam
i Arvidsjaur bodde till och med vid denna tid i Gråträsk.
När gruvdriften i Nasafjäll upphörde i slutet av 1650-
talet upphörde de transporter som gick förbi Gråträsk.
I samband med detta kom transportlederna och kapellet
i Gråträsk att förfalla och många nybyggare lämnade
lappmarken. När gruvdriften sedan återupptogs mellan
1770 och 1810 kom transporterna att ske längs andra
vägar. Trots att Nasafjällstransporterna vid denna tid
slutade gå via Gråträsk, tycks emellertid de transporter
som vintertid skedde mellan kusten och Arvidsjaurs
kyrk- och marknadsplats ha fortsatt (Lundholm
1995:20-23).
     Det är främst nybyggesverksamheten i Gråträsk och
Nasafjällstransporterna som finns dokumenterade. Hur
samisk bosättning och resursutnyttjande har sett ut i
området finns inte beskrivet över huvud taget. Det finns
endast några enstaka uppgifter på att ”håll-lappar” har
varit stationerade i Gråträsk under 1600-talet. I samband
med att lappmarksgränsen slutligen fixerades under
1700-talet uppstod emellertid en gränstvist mellan
samer och nybyggare som huvudsakligen gällde rättig-
heterna till fiske i sjöarna Gråträsket och Pjesker, vilket
indikerar att samer funnits i området vid denna tid och
uppenbarligen utövat fiske i dessa sjöar (Bylund
1956:36-37). Arkeologiska undersökningar som genom-
förts i området har emellertid påvisat en stor mängd
härdar, vilket talar för att den samiska aktiviteten i detta
område bör ha varit omfattande. Ungefär två kilometer
sydväst om den nuvarande byn Gråträsk har även en
offerplats  (el metalldepå) påträffats. Denna offerplats
har varit känd ända sedan 1897, då ett antal metall-
föremål och uppstickande träpålar framkom i samband
med utdikning av den lilla sjön Tjautjer (Zachrisson
1984:60-64). Det äldre, samiska namnet för sjön är
Sáivva (el. Saivo), vilket på svenska betyder helig sjö
(Manker 1957:19; Serning 1956:14). Vid undersökning
av offerplatsen påträffades rester efter en kvadratisk
träkonstruktion som byggts på pålar. Fynden tycks ha
varit placerade ovanpå konstruktionen i olika lager med
mellanliggande lager av näver och ris. Ovanpå fynd-
lagren påträffades även ett lager kluvna trästockar.
Denna konstruktion påminner i hög grad om de
offerlavar som samer har använt under historisk tid
(Manker 1957:26-27). Offerplatsen vid Tjautjer tycks
emellertid ha använts tidigare än dessa, de föremål som
påträffats vid offerplatsen uppvisar dateringar från 700-
talet och fram till 1300-talet. Fynd av närmare 1000
metallföremål har hittills gjorts vid offerplatsen. Dessa
föremål härrör både från östliga och västliga områden,
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men även lokalt tillverkade föremål finns representerade.
Detta talar för att området vid Gråträsket redan vid
denna tid var ett viktigt område som hade livliga kontak-
ter med omvärlden.

6.3.1 Mjölkningsvall vid Arvträsket (Árviejávrrie)
Arvträsket är en mindre sjö med omgivande våtmark,
som är belägen ungefär 6 kilometer sydöst om byn
Gråträsk. I anslutning till Arvträskets sydöstra ände
finns idag en mindre öppning i skogen med gräs- och
buskvegetation som skiljer sig ifrån den omgivande
skogen. På platsen har en stenlagd härd och en mindre
förvaringsgrop påträffats (fig 6.4). Området finns doku-
menterat på avvittringskartan för år 1860, där ett mindre
ovalt område finns markerat som renvall (Aronsson
1991:72). Detta område motsvarar i så väl storlek som
form en renvall eller ett mjölkningsgärde av samma
typ som förekommer vid de undersökta vistena vid
Jäknajaure. En pollenanalys som tidigare genomförts i
anslutning till lokalen ger även indikationer på att ett
mjölkningsgärde kan ha funnits på platsen (Aronsson
1991:71-75). Dessa påvisar vegetationsförändringar
under en period mellan ca 1500-1850 e. Kr, vilka mot-
svarar de förändringar som ofta förekommer vid
mjölkningsgärden. Pollenanalysen visar även att lokalen
har påverkats av mänsklig aktivitet under en äldre
period mellan ca 0-1300 e. Kr, vilket talar för att lokalen
vid Arvträsket under lång tid har fungerat som en
boplats. Under perioden mellan 1500-1850 e. Kr tycks
en boplats med ett mjölkningsgärde eller en renvall ha
förekommit på platsen. Aktiviteterna tycks ha varit mest
intensiva under den senare delen av perioden, under
1700-talet och början av 1800-talet. Vegetations-
förändringarna som påvisats på platsen under perioden

mellan 0-1300 e. Kr har däremot tolkats som spår efter
en bosättning där endast ett fåtal domesticerade renar
har hållits. Den öppna yta och de vegetationsförändringar
som ännu idag är synliga hör därför sannolikt ihop
med ett mjölkningsgärde eller mjölkningsvall som funnits
på platsen under den senare fasen. Det är också detta
som finns registrerat på avvittringskartan från år 1860.
     Förutom denna lokal finns det flera andra forn-
lämningar i området som visar att mänsklig aktivitet i
hög grad har förekommit under tidigare perioder i an-
slutning till Arvträsket. På andra sidan sjön finns en
boplats som motsvarar den undersökta, med så väl härd
som förvaringsgrop. I närheten av dessa boplatser har
även ytterligare härdar och ett antal fångstgropar på-
träffats (Aronsson 1991:72; Hedman 1989:152-155).

6.3.2 Äldre bosättning vid Gråträsket:  RAÄ 300
RAÄ 300 utgörs av en boplats med totalt tre härdar
som är anlagda i en rad längs en moränhöjd som löper
i riktning mot Gråträsket, vilket ligger ungefär 500
meter nordväst om boplatsen (fig 6.4). Området där
boplatsen är belägen utgörs av ett typiskt dödislandskap
med flera våtmarksområden och tjärnar av olika storlek.
Den färdväg som bland annat under Nasafjällstiden
gick över Gråträsket bör även ha gått endast några
hundra meter från boplatsen (Hoppe 1945:67; 108-109).
     Härdarna vid boplatsen är anlagda med inbördes
avstånd på 3-5 m. Samtliga härdar har synliga kant-
stenar och är stenfyllda. I fornlämningsregistret är en
av härdarna beskrivna som oval, medan de övriga två
har närmast rektangulär form.
     Förutom de miljöarkeologiska undersökningarna
har även arkeologiska undersökningar genomförts vid
boplatsen (Fossum & Karlsson 2003a och 2003b).

Figur 6.5. Foto av det ringformade spänne som påträffades
i anslutning till RAÄ 300:3, Gråträsk (foto av Birgitta
Fossum samt förf).

Figur 6.6. Foto av det hänge som påträffades i
anslutning till RAÄ 300:3, Gråträsk (foto
av Birgitta Fossum samt förf).
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Dessa omfattade både avsökning med metalldetektor
och arkeologisk utgrävning av ytor i anslutning till
boplatsen. Den arkeologiska utgrävningen fokuserades
huvudsakligen på den sydligaste härden (RAÄ 300:3),
där en större yta i anslutning till härden undersöktes.
Vid undersökningarna av denna härd påträffades ett
antal fragment av brända ben så väl som föremål av
metall och sten. Bland fynden fanns ett ringformat
spänne av en typ som kan dateras till tiden efter 1050 e. Kr
(fig 6.5), samt ett så kallat Ave Maria-hänge av den typ
som har använts av samer för dekoration på bland annat
kragar och skedar i historisk tid (fig 6.6). Den datering
som genomförts på ett kolprov från härden ger indi-
kationer på att härden har använts, eller åtminstone
övergivits någon gång mellan 890-1160 e. Kr (2σ), vilket
inte motsäger den typologiska dateringen av spännet.

Om denna datering är korrekt innebär detta att bo-
platsen har varit i bruk vid samma tid som offerplatsen
vid Tjautjer.
     De brända ben som påträffades i samband med
utgrävningen härrörde huvudsakligen från fisk, endast
enstaka benfragment från däggdjur förekom i ben-
materialet (Fossum & Karlsson 2003b). Däggdjurs-
benen kunde inte bestämmas närmare än att de härrör
från ett medelstort djur, vilket skulle kunna vara allt
från renkalv till bäver. Identifierbara fiskarter utgjordes
av gädda, sik, abborre och en karpfisk som troligtvis är
mört. Det identifierade benmaterialet säger dock inte
särskilt mycket om vare sig resursutnyttjandet, eller
under vilken årstid boplatsen har använts. Det är uppen-
bart att fisk har varit en del av födan, men de olika
arterna som förekommer finns tillgängliga i stort sett
året om.
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Söder om det huvudsakliga undersökningsområdet i
Pite lappmark har även undersökningar genomförts av
boplatser med härdar, i två olika referensområden. Det
ena området är beläget i Västerbotten och det andra i
Jämtland.  Båda ligger utanför det område som under
1700-talet avgränsades genom lappmarksgränsens
upprättande. Det samiska bosättningsområdet har
emellertid under tidigare perioder sträckt sig betydligt
längre söderut än vad det gör idag. Det finns också en
hel del skriftlig dokumentation och arkeologiskt material
som talar för att samer under lång tid tillbaka även har
utnyttjat området öster om lappmarksgränsen (Aronsson
1995:29-30 och 1991:4).
     Avgränsningen av det sydsamiska området grundar
sig huvudsakligen på den geografiska utbredningen av
olika samiska dialekter. Någon obestridlig definition
av sydsamiska området förekommer inte, utan indel-
ningen varierar. Definitionen baserad på dialekter inne-
bär att det sydsamiska området sträcker sig från Idre i
söder upp till Umeälven i norr. Till detta område räknas
även motsvarande områden på den norska sidan. Det
förekommer även att de umesamiska dialekter som talas
norr om Umeälven räknas in i det sydsamiska området.
Det sydsamiska området innefattar, enligt denna defi-
nition även Lycksele lappmark och den sydöstra delen
av Pite lappmark (Bergsland 1995:1). Motivationen till
indelningen av sydsamiskt område enligt utbredningen
av den sydsamiska dialekten är att denna utgör en
mycket speciell dialekt, vilken i hög grad skiljer sig ifrån
de övriga samiska dialekterna (Svonni 2006:151). Det
finns emellertid en hel del likartade kulturdrag mellan
det sydsamiska och det umesamiska dialektområdet,
bland annat med avseende på den äldre formen av ren-
skötsel med mjölkning av vajorna (Ruong 1954:279).
     Området söder om Pite lappmark delas vanligtvis
in i två olika lappmarker, Åsele och Lycksele lappmarker.
Dessa sydligaste lappmarker tycks emellertid ha varit
betydligt mer dynamiska över tid än de nordligare.
Enligt äldre källmaterial så tycks så väl namn som geo-
grafisk utbredning ha varierat för dessa områden. Bland
annat så har nuvarande Lycksele lappmark tidigare
benämnts som Umeå lappmark, medan Åsele lappmark
har gått under benämningen Ångermanlands lappmark
(Bergsland 1995:1-2). I ”Uppslagsbok för alla” från
1910 finns även ytterligare en lappmark nämnd, näm-
ligen Föllinge lappmark, vilken var lokaliserad söder

om lappmarksgränsen i Jämtlands län. En stor del av
dessa förändringar tycks ha orsakats av de fredstraktat
som under främst 1600- och 1700-talen upprättades
mellan det svenska och det dansk-norska riket (Bergsland
1995:115-117). I samband med freden i Brömsebro år
1645, då Jämtland och Härjedalen tilldelades Sverige,
skedde bland annat en del förändringar av indelningen
av lappmarken i dessa sydliga delar. Från denna tid
förekommer även en svensk lappmark som benämns
som Jämtlands lappmark (Bergsland 1995:3, 48-49).
     Lappmarkerna söder om Pite lappmark och de delar
av Sápmi som är belägna söder om lappmarksgränsen
skiljer sig från de nordligare lappmarkerna i flera avseen-
den. I detta område är fjällområdet betydligt mindre än
i de nordligare lappmarkerna. Söder om Västerbottens
län finns inget egentligt fjällområde, utan i där före-
kommer endast spridda fjälltoppar omgivna av skog
(Ruong 1954:278). Gemensamt för dessa områden, är
även att de, åtminstone inte sedan 1500-talet, har inhyst
birkarlar (Bergsland 1995:43-44). Arkeologen Thomas
Wallerström argumenterar för att anledningen till att
birkarlar inte var bosatta i dessa, sydliga delar var att
den svenska kronan redan sedan länge hade varit etable-
rad i dessa områden. I skriftliga källor från år 1314
nämns även Umeå och Bygdeå som de nordligaste
socknarna (Wallerström 1995:47-50). Det finns emeller-
tid uppgifter på att den svenska statsmakten skötte
beskattningen av de sydligare samiska områdena med
hjälp av birkarlar bosatta i nordligare lappmarker
(Bergsland 1995:46).
     Den äldre formen av renskötsel inom det syd-
samiska området upp till gränsen mellan Norrbottens
och Västerbottens län, utgör en blandning av både
skogs- och fjällrenskötsel. I likhet med den skogs-
samiska renskötseln var även mjölkning av vajorna och
tillverkning av ost centralt inom detta område.
Mjölkningen i de sydligare områdena skedde, i likhet
med de skogssamiska områdena, under en period från
slutet av juni och fram till slutet av november. Det som
huvudsakligen skiljer den sydsamiska renskötseln från
den nordligare skogssamiska renskötseln har, åtminstone
under senare tid utgjorts av användningen av munkavel
som dihinder för kalvarna, samt en utbredd användning
av jordgropar för förvaring av mjölk. Mjölkningen i de
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sydsamiska områdena kunde även ske på olika platser,
både med eller utan inhägnader. De mjölkningsgärden
som användes hade emellertid en annan konstruktion
än de skogssamiska. Dessa utgjordes huvudsakligen av
så kallade palissadhagar, vilka bestod av avhuggna träd-
stammar som lutades mot en ring av åsar, uppstöttade
av klykstänger. Användningen av rökeldar mot insekter i
samband med mjölkningen har också förekommit inom
sydsamiska områden, men detta tycks inte alls ha varit
lika utbrett som inom det skogssamiska området
(Ruong 1954:277-299).
     Den materiella kulturen uppvisar även vissa skill-
nader mellan de sydsamiska områdena och de mer
nordligt belägna områden i Sápmi. De timrade konstruk-
tioner som, åtminstone under historisk tid, har varit
karaktäristiska för de skogssamiska områdena före-
kommer inte i det sydsamiska dialektområdet i lika
hög grad. Istället har torvklädda kåtor varit dominerande
i dessa områden. Torvkåtan har i dessa områden varie-
rats i mycket hög grad och det finns allt ifrån mindre,
enkla torvkåtor till torvklädda ”dubbelkåtor” försedda
med så väl fönster som farstu. Torvkåtor har i dessa
områden inte enbart använts som bostäder, utan de
kunde även fungera bland annat som förvaringsut-
rymmen, utrymme för getter eller som rökeri (Ljung-
dahl 2003:23). I likhet med nordligare områden bör
även tältkåtor ha använts, kanske främst under vinter-
halvåret. Inom de sydligaste delarna av det sydsamiska
området förekommer huvudsakligen kåtatomter vid de
äldre bosättningarna. Dessa tolkas vanligtvis som spår
efter torvkåtor. Härdar utan spår efter någon torv-
konstruktion, vilka kan tolkas som boplatser där
tältkåtor har använts, förekommer främst i fjäll-
områdena. Nyligen genomförda specialinventeringar i
norra Jämtland har emellertid kunnat påvisa att härdar
utan spår efter någon torvkonstruktion förekommer
även i skogsområden inom detta område (Jåma &
Ljundahl 2001:22).
     Trots att kåtor och andra konstruktioner som har
varit vanliga inom de sydsamiska områdena skiljer sig
ifrån de skogssamiska, bör ändå bosättningsmönstret
och i hög grad även boplatsmönstret uppvisa likheter.
Orsaken till detta är den mjölkningsekonomi som
utövats inom båda dessa områden, där mindre
renhjordar hölls i närheten av boplatserna under
mjölkningsperioden. Detta bör ha inneburit att
boplatserna i hög grad bör ha organiserats på samma
sätt, samt att täta flyttningar mellan ett större antal
boplatser var nödvändigt under mjölkningsperioden.

7.1 Holmträsk, Västerbotten, Lycksele/
Ume lappmark

Det aktuella undersökningsområdet vid Holmträsket
är beläget strax väster om Holmträsk by, och knappt
en mil från byn Åmsele. Område är idag beläget öster
om lappmarksgränsen, men brukas trots detta regel-
bundet av renskötande samer. Den del av Lappland
som området gränsar till utgörs idag av Lycksele lapp-
mark, men har tidigare gått under benämningen Ume
lappmark. Denna lappmark används idag av fyra
fjällsamebyar, Ume, Grans, Rans och Vapstens sameby.
Inom samtliga samebyområden utövas idag modern
fjällsamisk renskötsel. Endast en skogsameby finns idag
belägen i Västerbotten. Denna utgörs av Malå skogs-
sameby, vilken är lokaliserad mellan Vindel- och
Skellefteälven, i ett område nordväst om undersöknings-
området vid Holmträsket. Enligt uppgift från Läns-
styrelsen i Västerbottens län används området kring
Holmträsket i dag av den nuvarande Grans sameby som
betesland under förvintern. Väster om Granbyns
förvinterland, i ett område i anslutning till Åmsele, är
Rans samebys vinterbetesland lokaliserat. Genom hela
området löper även flera flyttleder som idag används
inom renskötseln (Rennäringens tittskåp 060503).
     Enligt den historiska dokumentation som finns
tycks dessa förhållanden ha varit i stort sett de samma
även under tidigare perioder. Enligt den karta över Ume
lappmark som uppträttades under 1670-talet var inte
området vid Holmträsket heller vid denna tid lokaliserat
till något lappskatteland, utan det låg drygt 10 kilometer
från de närmsta skattelanden (Bergsland 1995:3-4). De
samebyar som dokumenterats på denna karta utgörs
även av Granbyn, Ranbyn, Umbyn och Vapsten (eller
Vefsn), vilka i hög grad motsvarar de byar med samma
namn som förekommer i området i dag. Skillnader finns
emellertid mellan 1600-talets byar och dagens byar,
bland annat med avseende på utbredningsområde och
resursområden. Vid denna tid utgjorde så väl Granbyn
som Umbyn skogssamebyar, där resursområdet under
hela året var begränsat till det svenska skogsområdet.
Vapsten och Ranbyn utgjorde fjällsamebyar, där resurs-
området löpte från det svenska fjällområdet och västerut,
till Norge. Granbyn, vilken omfattade områden på båda
sidor av Vindelälven, var även vid denna tid den sameby
som låg närmast västerut från området vid Holmträsket.
     Holmträsket, som i likhet med de flesta andra större
sjöar kring Åmsele, var tidigt välbekanta för befolk-
ningen vid Bottenvikskusten. I skatteträskregister fram
till år 1605 finns så väl Holmträsket som den intil-
liggande Hjukensjön registrerade som så kallade fjäll-
träsk, vilka utgjorde sjöar för vilka västerbottensbönder
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betalade skatt för fiskerätten (Göthe 1929:3-11 samt
karta). Under 1600-talet tycks emellertid fisket i skatte-
träsken även inom Ume lappmark ha minskat drastiskt
och efter mitten av 1700-talet betalades det endast skatt
för ett ytterst litet antal sjöar. Holmträsket tycks inte
längre figurera som fjällskatteträsk, medan skatt fort-
farande betalades för Ruskseleträsk och Åmseleträsk,
vilka är lokaliserade i närheten av Holmträsket. Vid
denna tid hade även kolonisationen av Ume lappmark
kommit igång på allvar (Göthe 1929:380-299 samt
karta). Någon mer omfattande bebyggelse på platsen
för dagens Åmsele etablerades sannolikt inte förrän
under 1800-talet (Bidrag till Åmseles historia 1973:1-3).
     Det är inte osannolikt att tänka sig att området kring
Holmträsket även under tidigare perioder har genom-
korsats av flera färdleder, vilka löpte mellan kust- och
inlandsområden. Detta område kan ha utgjort ett
genomfartsområde där leden löpte ner till kyrk- och
marknadsplatserna som under äldre tid var belägna vid

Backen i Umeå och vid Granön i Umeälven (Bergling
1964:153-154). När sedan en kyrk- och marknadsplats
etablerades i Lycksele i samband med Karl IX:s om-
organisation av församlingarna i lappmarkerna, kan
färdleder och lägerplatser ha omorganiserats (Bergling
1964:160-163). Den kyrka som anlades på Gammplatsen
i Lycksele under början av 1600-talet var gemensam
för samerna i dåvarande Ume lappmark. Förutom kyrk-
liga besök bedrevs även marknad på platsen under
början av året. Kyrk- och marknadsplatsen i Lycksele
har, enligt beräkningar utifrån antalet skattebetalande
samer och antalet registrerade birkarlar, troligtvis varit
i stort sett lika stor som Arvidsjaurs kyrk- och mark-
nadsplats, antalet byggnader bör ha varit ungefär de
samma vid båda platserna. Lokaliseringen av bebyggelse-
enheter tycks även ha varit likartade, med birkarlarnas
stugor och bodar närmast kyrkan och samernas kåtor
och bodar belägna en bit bort (Bergling 1964:166-167).

Figur 7.1. Karta över Holmträsket med de aktuella lokalerna, så väl
som övriga registrerade fornlämningar i området markerade (enl uppg
i FMIS 060201).
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7.1.1 Boplatser med härdar kring Holmträsket:
RAÄ 47, 173 och 174
Det aktuella undersökningsområdet är beläget i an-
slutning till Holmträskets nordvästra delar, strax väster
om byn Holmträsk (fig 7.1). Området utgörs av ett ut-
präglat moränlandskap med ett flertal åsar och block-
rika områden. I detta område har sammanlagt tre bo-
platser med härdar påträffats, RAÄ 47, 173 och 174.
Boplatserna RAÄ 173 och 74 utgörs av flera härdar
som anlagts i stort sett linjärt längs efter åsryggar, medan
RAÄ 174 utgörs av en enda härd som anlagts vid foten
av en större moränås, på åsens södra sida (Huggert &
Karlsson 2001; Karlsson 2003b). Härdgrupperna RAÄ
173 och 47 är båda belägna nära Holmträsket, på var
sin sida om en mindre tjärn (Lilltjärnen). Vid RAÄ 47
domineras vegetationen av tall, med en undervegetation
av lav och ris. I området kring RAÄ 173 har nyligen en
avverkning skett, men enligt uppgift ska vegetationen
vid denna boplats ha varit liknande som vid RAÄ 47. I
nära anslutning till båda boplatserna förekommer även
områden med våtmarker. RAÄ 174 är lokaliserad un-
gefär 500 m nordväst om RAÄ 47. Denna boplats ligger
utom synhåll från Holmträsket, i ett sandigt område
som domineras av ung tallskog och lavar.
     Förutom de tre boplatserna med härdar finns inte
några andra fornlämningar registrerade i anslutning till
de norra delarna av Holmträsket. Den närmaste registre-
rade fornlämningen norr om Holmträsket utgörs av
RAÄ 46, vilken utgör en ensamliggande härd som är
lokaliserad ungefär 4 km nordväst om RAÄ 47. Söder
om sjön finns emellertid ett antal fornlämningar av olika
typ registrerade. Längs Holmträskets södra strand finns
en äldre boplats (RAÄ 167), där så väl skörbränd sten
och härdrester som avslag och skrapor av kvarts på-
träffats. I detta område förekommer även två härdar,
varav den ena är registrerad som fornlämning (RAÄ
104). Förutom boplatser finns även flera fångstgropar
och fångstgropssystem anlagda i området söder om
Holmträsket (RAÄ 101, 102, 103, 164). Någon mer
omfattande systematisk inventering har emellertid inte
utförts i området, vilket innebär att fler härdar och andra
typer av fornlämningar mycket väl kan finnas i området
kring Holmträsket.

RAÄ 47
Fornlämningen utgörs av fyra ovala, stenfyllda härdar
(A1-A4), vilka är lokaliserade i stort sett i linje längs en
mindre moränås som löper norr om Lilltjärnen
(Huggert & Karlsson 2001). I nära anslutning kring
åsen finns fuktiga områden och våtmarksområden (se
fig 8.13, kap 8). Trots att boplatsen är lokaliserad nära
Holmträsket är inte sjön idag synlig från boplatsen, på
grund av att tät tallskog växer i omgivningarna runt

boplatsen. Härdarna i gruppen har ett inbördes avstånd
som varierar mellan 4-15 meter. Ingen arkeologisk ut-
grävning har genomförts på platsen. I samband med
tidigare granskning på platsen påträffades emellertid
ett fragment av en kritpipa i anslutning till A3, vilket
ger indikationer på att boplatsområdet sannolikt använts
någon gång under 1600- eller 1700-talet.
     Norr om boplatsområdet är idag en gård lokaliserad.
Området i anslutning till boplatsen uppvisar även sen-
tida påverkan i hög grad, främst i form av utdikningar.

RAÄ 173
RAÄ 173 är en boplats med fem stycken härdar (RAÄ
173:1-5), (Huggert & Karlsson 2001). I likhet med
boplatsen RAÄ 47 har härdarna anlagts i stort sett i en
linje som löper längs ryggen av en mindre moränås,
som i sin tur löper norrut mot Holmträsket (se fig 8.14,
kap 8). Samtliga härdar är ovala och stenfyllda. Vid RAÄ
173 har härdarna anlagts med ett inbördes avstånd som
varierar allt ifrån 2-11 meter. De härdar som är anlagda
med enbart 2 meters mellanrum har sannolikt inte varit
i bruk vid samma tid, i alla fall inte om härdarna har
använts inuti kåtaliknande byggnader.
     Öster om åsen, vettande mot sjön, finns även en
större platå. De delar av undersökningsområdet som
är lokaliserat norr och väster om åsen är däremot be-
tydligt mer kuperat och storblockigt. Boplatsområdet
kringgärdas även av våtmarksområden i så väl öster
som norr.
     Förutom miljöarkeologiska undersökningar genom-
fördes även en arkeologisk undersökning av mindre
ytor i anslutning till RAÄ 173:1 och 2 vid boplatsen.
Vid undersökningen påträffades fynd av så väl metall,
glas och flinta som brända och obrända benfragment.
I stort sett alla fynd gjordes i anslutning till RAÄ 173:1,
medan endast ett beslag av järn och några brända ben-
fragment påträffades vid undersökningen av RAÄ
173:2. Fyndmaterialet avviker inte från det som vanligt-
vis brukar påträffas vid undersökningar av härdar. Fynd-
ens karaktär ger emellertid en bild av när, åtminstone
RAÄ 173:1 var i bruk. Blykulor och en grön glasbit
som påträffades i anslutning till härden kan härröra
från en period mellan 1600-1800-talet. Dateringar som
genomfördes av träkol från härdarnas fyllnadsmaterial
ger även viss information om användningsperiod, trots
att dateringar av sentida organiska material är problem-
atiska och oprecisa. Kol från RAÄ 173:1 daterades till
1480-1960 e. Kr (2σ) och RAÄ 173:2 till 1660-1960 e. Kr
(2σ) Detta talar för att denna boplats åtminstone till
viss del är äldre än boplatsen RAÄ 47.
     Benmaterialet från härdarna domineras av brända
benfragment, men obrända eller delvis brända ben på-
träffades även i anslutning till RAÄ 173:1. De ben som
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bevarats i och i anslutning till härden dominerades av
ben från ren, vilka härrörde från en enda förhållande-
vis stor och sannolikt gammal individ. Förutom dessa
ben förekom även fragment av tunnare rörben, vilka
inte har kunnat bestämmas närmare än att de troligen
kommer från något annat däggdjur är ren. Det mest
intressanta är emellertid att inga fiskkotor påträffades i
materialet från härdarna. Härdarnas läge nära Holm-
träsket innebär trots allt att fiske mycket väl kan ha
ingått som en del i näringsfånget, och att Holmträsket
var lämpat för fiske talar den historiska användningen
av sjön som fjällskatteträsk för. Orsaken till avsaknaden
av fiskben kan tala för att fisk inte har utgjort en särskilt
viktig del i kosten för de människor som brukade dessa
härdar. Men de kan istället också förklaras genom att
ogynnsamma bevaringsförhållanden förekommit på
platsen, eller genom att benrester från fisk inte depo-
nerats eller hanterats på samma sätt som andra ben-
rester.

RAÄ 174
Denna boplats skiljer sig från de två andra boplatserna,
eftersom denna bara består av en enda härd (Karlsson
2003b). Boplatsen RAÄ 174 har även en helt annan
lokalisering än de andra boplatserna, då den är anlagd
vid foten av en större moränås på ett betydande av-
stånd, ungefär 700 m, från Holmträsket (se fig 8.10,
kap 8). Morfologiskt sett så finns däremot inga större
skillnader mellan härden vid RAÄ 174 och de härdar
som förekommer vid de andra två boplatserna. I likhet
med dessa är även denna härd oval och stenfylld. Ingen
utgrävning har genomförts av boplatsen, vilket inne-
bär att det inte finns vare sig fynd eller dateringar som
kan ge några indikationer om härdens ålder eller om
det sammanhang i vilket härden använts.

7.2 Nedanför lappmarksgränsen:
Täveldalen, Undersåker sn, Jämtland

Jämtland, söder om Frostviken, skiljer sig från de övriga
delarna av Sápmi med avseende på indelningen av land-
områden. I södra Jämtland och Hälsingland har ingen
indelning i lappskatteland funnits, utan i dessa områden
skattade istället enskilda samer för de fjällområden de
använde, så kallade skattefjäll (Torp 1991:30). Här har
heller inga samebyar förekommit förrän i samband med
att den svenska staten instiftade dessa i hela lappmarken
i samband med 1886-års lapplag. I samband med detta
upphörde även de enskilda samernas rätt till skatte-
fjäll, utan nyttjanderätten till land kom i likhet med

övriga delar av lappmarken istället att bli kollektiv för
hela byn (Hultblad 1968:75). Vid sekelskiftet 1800/1900
finns det uppgifter på att renskötseln i åtminstone vissa
delar av Jämtland helt upphörde, på grund av bland
annat svåra betesförhållanden under slutet av 1800-talet
samt brist på betesmark efter avvittringen som skedde
år 1847. Detta fick till följd att den renskötande befolk-
ningen helt byttes ut i dessa områden vid början av
1900-talet (Ljungdahl 2003:13).
     I Jämtland har en jordbrukande befolkning under
lång tid tillbaka levt tillsammans med en jakt- och
fångstbefolkning, vilka vanligtvis har kategoriserats som
samer och svenskar. Redan under romersk järnålder
etablerades en fast bondebebyggelse i de centrala delarna
av Jämtland. Vid slutet av järnåldern hade denna be-
byggelse även expanderat till de jämtländska fjäll-
områdena och till Härjedalen (Zachrisson 1997:21).
     Så väl gravar som boplatser från äldre perioder
förekommer inom det sydsamiska området. En vanlig
gravtyp är den så kallade insjögraven (el ”fångstmarks-
graven”), vilken är specifik för de sydsamiska områdena.
Denna typ av grav utgörs vanligtvis av mindre
stensättningar med brandgravar, vilka har anlagts i
anslutning till insjöar och vattendrag i områden utan-
för jordbruksbygden. Insjögravar tycks ha varit ett
vanligt gravskick i fjäll- och inlandsområdena i Jämtland
och Härjedalen under hela järnåldern. Liknande gravar
finns även inom den norska delen av det sydsamiska
området. Från inlandsområdet finns det dock få bo-
platser som uppvisar senare dateringar än bronsålder.
Det tycks emellertid som om boplatserna under järn-
åldern i stort sett var konstruerade med härdar på
samma sätt som tidigare, men att nya typer av föremål
kom i bruk under tidig järnålder. Stenredskapen tycks
vid denna tid nästan helt ha ersatts av föremål i järn
och i de nordliga delarna av Jämtland förekom vid
denna tid även asbestkeramik. Fynden och forn-
lämningarna visar att även fjällområdet både på den
svenska och den norska sidan, utnyttjats i hög grad
under yngre järnålder och tidig medeltid (Zachrisson
1997:22-27). I nordvästra Härjedalen har även en bo-
plats med två kåtatomter, kunnat dateras till sen järn-
ålder-tidig medeltid (Sundström 1988:43-64; Zachrisson
1997:117-124). Även andra arkeologiska undersök-
ningar som genomförts i Jämtland och Härjedalen
talar för att denna bosättning  med härdar och torvkåtor
uppvisar kontinuitet åtminstone tillbaka till slutet av
järnålder. Pollenanalyser ger även indikationer på att
småskalig renskötsel kan ha förekommit i Jämtland
redan under 900/1000-talen, möjligtvis även i mindre
omfattning ännu tidigare (Ljungdahl 2005:4).
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7.2.1 Boplats med kåtatomter i Täveldalen,
Jämtland: RAÄ 204
Boplats RAÄ 204 är belägen i västra Jämtland, ungefär
4,5 mil SV om Åre, fågelvägen sett, och ca 1,5 mil
öster om norska gränsen. Boplatsen utgörs av två kåta-
tomter, vilka har anlagts med ett inbördes avstånd på
drygt 40 m (se fig 8.15, kap. 8). Kåtatomterna är belägna
på en mindre höjd i nära anslutning till Storulåvägen.
Strax utanför kåtatomterna förekommer även ett antal
mindre gropar, vilka har en recent karaktär. Norr och
nordväst om kåtatomterna finns även en svacka med
avvikande vegetation som domineras av gräs och ör-
ter. Detta är vegetationsförändringar som är karaktäris-
tiska för övergivna mjölkningsgärden och mjölknings-
vallar i området (Ljungdahl 2003:7-9; Wennstedt
Edvinger & Winka 2001:30-21). Strax väster om detta
område, i en fjällbjörkbevuxen sluttning finns även en
stenlagd förvaringsgrop av den typ som ofta benämns
som mjölkningsgrop.
     Boplatsen är belägen i Jämtlands fjällområde ungefär
700 m ö h, i närheten av Handöls täljstensbrott och

Storulvåns fjällstation, mindre än 2 mil från dagens
norska gräns. I närheten, ungefär 2 kilometer sydväst
om boplatsen, finns även en liknande boplats med kåta-
tomt, mjölkningsgrop och mjölkningsgärde, RAÄ 205.
     I samband med en planerad exploatering i området
genomfördes en arkeologisk förundersökning på platsen
under 2004 (Oskarsson 2004). Denna undersökning
gav indikationer på att båda kåtatomterna har använts
som bostäder. Den ena kåtatomten hade emellertid
blivit kraftigt störd sedan dess funktion som bostad
hade upphört. De flesta härdstenar tycks ha bortförts
från kåtatomten. Även Storulvåvägen har påverkat
boplatsen. Vägskärningen går strax utanför anlägg-
ningen, vilket har medfört kraftig erosion av ytor inom
anläggningen. Vid avsökning av området kring kåta-
tomterna med metalldetektor påträffades inte heller
några järnföremål eller spikar. Detta har setts som en
indikation på att konstruktionerna vid boplatsen kan
ha varit av en äldre typ där inga spikar användes. Enligt
uppgift i fornlämningsregistret ska boplatsen ha ingått
i en äldre sameby än Handöls sameby, vilken är den
sameby som utnyttjar dessa områden idag.
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Resultaten från de markkemiska undersökningarna
redovisas både med avseende på den kvantitativa och
på den rumsliga fördelningen av markdata. Den kvan-
titativa redovisningen syftar till att ge en uppfattning
om i vilken grad anrikning, av bland annat fosfor, har
skett vid boplatserna och i anslutning till härdarna. För-
utom detta möjliggör en kvantitativ presentation även
jämförelser mellan de olika boplatserna, vilka kan på-
visa skillnader och likheter mellan olika boplatser med
avseende på fördelningen av markdata på ett mer över-
gripande plan. För samtliga markkemiska karteringar,
förutom den som genomförts vid Arvträsket, har re-
sultaten tidigare redovisats i rapporter (Karlsson 2002;
2003a-d; 2004 b-c). På grund av detta ges ingen mer
ingående redovisning av resultaten i form av resultat-
tabeller eller liknande, utan resultaten redovisas i
diagramform och genom spridningskartor. Resultaten
från Arvträsket finns däremot presenterade i en resultat-
tabell (se bilaga 3).
     Redovisningen av anrikningarnas rumsliga fördelning
vid boplatserna och i anslutning till härdarna genom-
förs för att skapa en bild av hur boplatserna använts.
Olika rumsligt avgränsade anrikningar skulle bland
annat kunna motsvara olika typer av aktivitetsytor och
avfallsplatser som förekommit vid boplatserna. Den
rumsliga fördelningen av markdata redovisas huvud-
sakligen med hjälp av spridningskartor,
där kriging använts för att göra en sta-
tistisk interpolering av förhållandena
mellan provpunkterna (Surfer v.7
1999:125-129) På grund av att skillna-
der finns mellan olika boplatser med
avseende på bland annat anrikning av
fosfor och organiskt material, har de
olika spridningskartorna till viss del
graderats olika. Syftet med detta har
varit att studera de lokala förhållandena
vid varje boplats. Den bakomliggande
tanken är att rumsliga mönster kan ses
som relevanta för tolkningar om de
förekommer vid flera boplatser, trots
att olika gradering har använts för
spridningskartorna.

8.1 Kvantitativ bild

Det kan förekomma skillnader mellan undersöknings-
områdena med avseende på markförhållanden och
berggrund. Detta innebär att det i vissa avseenden kan
vara problematiskt att göra direkta jämförelser av mark-
kemiska data mellan olika områden. Det är därför rele-
vant att diskutera huruvida skillnader och likheter mel-
lan olika markkemiska karteringar främst har orsakats
av skillnader i markförhållanden eller skillnader i
boplatsernas funktion och användning. Om detta beaktas
bör emellertid mer övergripande jämförelser kunna
genomföras av data från olika boplatser och olika om-
råden.
     Ett tydligt exempel på att skillnader finns i mark-
förhållandena mellan de undersökta boplatserna utgörs
av variationerna i magnetisk susceptibilitet (fig 8.1).
Denna parameter tycks i hög grad vara områdes-
beroende, eftersom boplatser inom samma område i
stor utsträckning uppvisar liknande värden. Generellt
sett kan de största skillnader i MS-data urskiljas mellan
olika undersökningsområden. De två boplatserna som
undersöktes i närheten av byn Gråträsk i Norrbotten
(Arvträsket och RAÄ 300) skiljer sig dock avsevärt åt
med avseende på MS-data. Dessa områden är belägna
ett bra stycke ifrån varandra, i områden med helt olika

8. Resultat och tolkning
- markkemiska analyser

Figur 8.1. Boxdiagram som visar fördelningen av magnetisk susceptibilitet
(MS) i proven från boplatskarteringarna.
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berggrund. Vid boplatsen RAÄ 300 är så väl berggrund
som jordmån mycket rik på järn. Dessa förhållanden
blev mycket uppenbara i samband med att området
avsöktes med metalldetektor, vilken gav utslag även för
den järnhaltiga marken. I området vid Arvträsket är
berggrundsförhållandena annorlunda. Inte långt från
den undersökta lokalen finns idag även en bergtäkt,
där två olika typer av porfyr bryts (en rödaktig och en
grönaktig, så kallad grönsten). Detta talar därför för
att skillnaderna i MS-data mellan de två lokalerna snarare
orsakas av skillnader i berggrunden vid lokalerna än
skillnader i boplatsernas användning.
     Fosfathalten och den organiska halten varierar däre-
mot i större utsträckning än den magnetiska suscepti-
biliteten mellan olika boplatser inom samma område
(fig 8.2 och 8.3). Dessa variationer skulle därför mycket

väl ha kunnat orsakas av faktiska skillnader i funktion
och användning mellan olika boplatser. Med avseende
på fördelningen av P0-data från de olika karteringarna
kan även en grov indelning göras av boplatserna (tabell
8.1). Tre av boplatserna uppvisar så väl låga medel-
värden som maxvärden. Dessa utgörs av RAÄ 47,
Holmträsk, Västerbotten; RAÄ 204, Täveldalen, Jämt-
land och RAÄ 633, Jäknajaure, Lappland. Vid två bo-
platser (RAÄ 173 och Arvträsket) uppmättes avsevärt
högre fosfathalter, både med avseende på medelvärde
och maxvärde, än för övriga boplatser. Från övriga
boplatser som uppvisar jämförelsevis medelhöga
medel- och maxvärden, skiljer sig boplatserna RAÄ 471
och Åssiejaurgedd. Fosfathalten vid Åssiejaurgedd är
medelhög med avseende på medelvärdet, men lågt
med avseende på maxvärdet. Detta kan sannolikt förkla-

ras med att en gles kartering med få prov
(14 st) genomfördes vid denna boplats,
vilket kan orsaka en skev bild. Detta
kan även ha varit fallet för boplatsen
RAÄ 204 i Jämtland där, i likhet med
karteringen vid Åssiejaurgedd, få prov togs
(22 st) med ett intervall av 20 m. Vid
Arvidsjaurs gamla kyrk- och marknads-
plats (RAÄ 471) är förhållandena istäl-
let omvända. Fosfathaltens medelvärde
är jämförelsevis lågt, medan maxvärdet
är mycket högt. Detta skulle kunna vara
ett resultat av att denna boplats har ut-
gjort en samlingsplats som använts för-
hållandevis intensivt under kortare de-
lar av året, av ett större antal männis-
kor. Sannolikt har även den jämförel-
sevis mycket stora yta som karterats vid
marknadsplatsen haft betydelse för re-
sultaten.
     Den organiska halten (LOI, %)
inom de karterade boplatsområdena
stämmer väl överens med fosfathalten
(fig 8.3). Boplatser med hög fosfathalt
uppvisar även hög organisk halt. Några
boplatser avviker emellertid, om än i
mindre skala. Nykåtavallen och RAÄ
204 har jämförelsevis hög organisk halt
i relation till fosfathalten. Boplatsen
RAÄ 173 är inte lika avvikande från de
andra boplatserna med avseende på
organisk halt, utan den uppvisar en re-
lativt låg organisk halt i jämförelse med
fosfathalten.

Figur 8.2. Boxdiagram som visar fördelningen av fosfathalt (P0) i proven
från boplatskarteringarna.

Figur 8.3. Boxdiagram som visar fördelningen av organisk halt (LOI, %) i
proven från boplatskarteringarna (Observera att RAÄ 471 ej finns med
pga att dessa prov ej har analyserats med avseende på organisk halt).
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     Vid jämförelser av boplatser som är belägna inom
samma områden blir det uppenbart att stora skillnader
finns mellan de tre boplatserna i Holmträsk, de två i
Gråträsk och de två i Jäknaområdet. De mjölknings-
vallar som undersöktes i områden längre österut inom
tidigare Pite elfs och Malmesjaurs lappskatteland upp-
visar istället relativt jämförbara värden.
     Den magnetiska susceptibiliteten från de mark-
kemiska karteringar som genomförts i anslutning till
härdar vid boplatserna påvisar även en liknande bild
som boplatskarteringarna (tabell 8.1 och 8.2). I stort
sett uppvisar härdkarteringar som genomförts inom
samma område och inom samma boplats, liknande
resultat. Denna bild blir tydlig vid jämförelser mellan
medel- och maxvärden för karteringarna av boplatserna
respektive härdarna. Medelvärdena för MS-data och
fosfathalt skiljer inte nämnvärt mellan boplats- och
härdkarteringarna. Även maxvärdena är jämförbara,
men med avseende på dessa finns större variationer.
     Vid en del av de undersökta boplatserna har mark-
kemiska karteringar genomförts av flera härdar vid en
och samma boplats (fig 8.4-8.6). Resultaten visar att
för området vid Holmträsket uppvisar härdar inom
samma boplats i hög grad jämförbara värden. De under-
sökta härdarna vid dessa boplatser är emellertid be-
lägna så pass nära varandra att de ytor som varit i bruk
samtidigt som härdarna med stor sannolikhet över-
lappar varandra. Likheterna behöver därför inte enbart
ha orsakats av liknande användning av ytorna i anslut-
ning till härdarna, utan kan vara ett resultat av att
variationer har utjämnats genom att två aktivitetsytor
överlappar varandra.
     Härdarna vid boplatserna RAÄ 204 i Jämtland och
vid det östra härdområdet vid Nilasvallen uppvisar
istället tydliga skillnader mellan varandra. Vid boplatsen

RAÄ 204 uppvisar 204:1 betydligt högre värden, främst
med avseende på fosfathalt och organisk halt, än 204:2.
Detta behöver inte nödvändigtvis vara ett resultat av
skillnader i användning mellan kåtatomterna. Vid den
förundersökning som genomfördes vid platsen visade
det sig att RAÄ 204:2 helt uppenbart blivit påverkat av
senare aktivitet i området, vilket bland annat medfört
erosion av den ursprungliga golvytan och avlägsnande
av härdstenar (Karlsson 2004b; Oscarsson 2004).
Denna påverkan kan mycket väl vara orsaken till att
denna anläggning uppvisar liten mänsklig påverkan i
jämförelse med RAÄ 204:1.
     Skillnader finns även mellan de två härdarna som
undersökts inom det östra härdområdet vid Nilasvallen.
Vid denna boplats uppvisar den nordligast belägna
härden, härd 1, betydligt lägre organisk halt och fosfat-
halt än härd 2. Dessa skillnader kan vara ett resultat av
skillnader i användningen av ytan kring härdarna, men
de kan också vara ett resultat av skillnader i prov-
tagningsstrategi mellan de två härdarna.

8.2 Rumslig bild – Boplatser

För redovisning av resultaten har en indelning av de
undersökta boplatserna gjorts med utgångspunkt från
antalet synliga härdar och andra konstruktioner, samt
dessas organisation vid boplatsen. Detta har medfört
att boplatserna delats in i fem olika kategorier: ”bo-
platser med mjölkningsgärden/-vallar”, ”boplatser med

Tabell 8.2. Medel- och maxvärden för fosfathalten inom
karterade ytor  vid härdar.
Härd P0medel P0max
Nilasvallen 
- "Härd i gärdet" 82 131
Nilasvallen
- Östra härdområdet (härd 1) 78 161
Nilasvallen
- Östra härdområdet (härd 2) 104 165
Åssiejauratj 87 274
RAÄ 567:3 120 216
RAÄ 633:4 36 75
RAÄ 300:3 111 234
RAÄ 47:1 56 144
RAÄ 47:2 52 84
RAÄ 173:1 153 203
RAÄ 173:2 146 263
RAÄ 174:1 96 181
RAÄ 204:1 53 321
RAÄ 204:2 34 69

Tabell 8.1. Medel- och maxvärden för fosfathalten,
vid boplatskateringarna.

Lokal P0medel P0max
RAÄ 47 59 138
RAÄ 204 47 144
RAÄ 633 56 124
Nilasvallen 78 195
Nykåtan 89 190
Östra härdomr 103 169
RAÄ 174 94 185
RAÄ 300 91 217
RAÄ 567 93 173
Arvträsket 144 339
RAÄ 173 152 520
Åssiejaurgedd 86 130
RAÄ 471 61 289

Låg P-halt:

Medelhög P-
halt:

Hög P-halt:

Övriga:
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en härd”, ”boplatser med 2-5 härdar”, ”radorganiserade
boplatser” och ”boplatser med kluster av ett större antal
härdar och andra konstruktionsrester”.
     Till ”boplatser med mjölkningsgärden/-vallar” hör
samtliga boplatser där timrade mjölkningsgärden före-
kommer, vilka utgörs av Nilasvallen, Nykåtavallen och
Åssiejaurgedd. Förutom dessa räknas även Arvträsket
till denna kategori, eftersom det på platsen förekommer
en större öppen yta med vegetationsförändringar.
Boplatser med dessa karaktäristika brukar vanligtvis
tolkas som platser för äldre mjölkningsvallar, vilka
använts på liknande sätt som boplatser där timrade
gärden förekommer. Betoningen av mjölkningsgärden
och mjölkningsvallar innebär emellertid inte att härdar
inte förekommer vid dessa. De spår som vanligtvis blir
kvar vid dessa boplatser efter det att de timrade
konstruktionerna brutits ner eller flyttats, utgörs av en
eller ett mindre antal härdar. Detta innebär att det vid
de boplatser där det idag endast finns härdar beva-
rade, mycket väl kan ha funnits gärden eller specifika ytor
där renar samlats ihop och vajor mjölkats.
     Av de undersökta boplatserna kan endast en bo-
plats hänföras till kategorin ”boplatser med en härd”
(RAÄ 174), medan de flesta istället utgör ”boplatser
med 2-5 härdar”. Till denna kategori hör det östra härd-
området vid Nilasvallen, boplatsen RAÄ 300 vid Grå-
träsket, boplatserna RAÄ 47 och 173 vid Holmträsket,
samt den undersökta boplatsen, RAÄ 204, i Jämtland.
     Till kategorin ”radorganiserade boplatser” hör
boplatserna RAÄ 567 och 633 vid Jäknajaure, vilka
utgörs av ett tiotal härdar anlagda i linje. Den sista
kategorin ”boplatser med kluster av ett större antal
härdar och andra konstruktionsrester” innefattar en
enda boplats, den gamla kyrk- och marknadsplatsen i
Arvidsjaur (RAÄ 471). Det finns ett flertal beskriv-

ningar av organisationen och användningen av denna
boplats, som anlades under början av 1600-talet och
har utgjort en samlingsboplats, vilken huvudsakligen
använts under vinterhalvåret.
     Anledningen till att denna indelning har använts är
att boplatser med härdar ofta tolkas med utgångspunkt
från de synliga anläggningarnas antal och rumsliga
organisation vid boplatsen. Radorganiserade boplatser
har ofta tolkats som vinterbyar av östsamisk typ, medan
boplatser med två till fem härdar istället har setts som
boplatser som använts av enskilda familjer eller flyttlag
(Bergman 1990:279-281; Mulk 1995:233-238). En
resultatpresentation med utgångspunkt ifrån dessa ka-
tegorier möjliggör jämförelser mellan boplatserna inom
de olika kategorierna. Sådana jämförelser gör det möjligt
att urskilja huruvida boplatser inom samma kategori
utgör en homogen grupp, eller om skillnader före-
kommer. Syftet med detta är givetvis att försöka ut-
röna om den kategorisering och tolkning som kan gö-
ras utifrån boplatsernas synliga särdrag verkligen har
relevans för hur boplatserna har använts.

Figur 8.4. Jämförelser av magnetisk susceptibilitet (MS)
mellan härdkarteringar vid boplatserna RAÄ 173 och
RAÄ 47 (Holmträsk, Västerbotten), RAÄ 204
(Storulvån, Jämtland), samt det östra härdområdet vid
Nilasvallen (Lappland).

Figur 8.5. Jämförelser av organisk halt (LOI, %) mellan
härdkarteringar vid boplatserna RAÄ 173, RAÄ 47,
RAÄ 204, samt det östra härdområdet vid Nilasvallen.

Figur 8.6. Jämförelser av fosfathalt (P0) mellan
härdkarteringar vid boplatserna RAÄ 173, RAÄ 47,
RAÄ 204, samt det östra härdområdet vid Nilasvallen.
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8.2.1 Boplatser med mjölkningsgärden/-vallar
De markkemiska karteringar som genomförts vid de
boplatser med mjölkningsgärden som är lokaliserade
till de västra delarna av Östra Kikkejaurs sameby upp-
visar påtagliga likheter med avseende på den rumsliga
fördelningen av markdata (Karlsson 2002, 2003a,
2003d). Vid dessa boplatser förekommer anrikningar
av fosfor, så väl som organiskt material i begränsade
ytor i anslutning till kåtan samt till mjölkningsgärdet.
Vid Nilasvallen finns områden med hög organisk halt
och hög fosfathalt i anslutning till kåtan och gärdet
(fig 8.7). Anrikningarna inom dessa två ytor kan mycket
väl ha orsakats av boplatsaktiviteter som exempelvis
avfallshantering eller slakt för husbehov. De högsta
anrikningarna av fosfor och organiskt material i an-
slutning till mjölkningsgärdet är emellertid inte be-
lägna inuti gärdet, vilket kanske kunde förväntas, utan
ett större område med hög anrikning av fosfor och
organiskt material är istället lokaliserat strax öster om
gärdet. Inuti gärdet finns begränsade anrikningar, vilka

Figur 8.7. Magnetisk susceptibilitet (MS), organisk halt (LOI, %) och fosfathalt (P0) inom boplatsområdet vid Nilasvallen.

Figur 8.8. Fosfathalten inom mjölkningsgärdet vid
Nilasvallen.
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i hög grad uppvisar en rumslig koppling till så väl äldre
träd som lämnats kvar inuti gärdet, som till gärdets
kanter (fig 8.8). Dessa ytor skulle mycket väl kunna
utgöra platser där vajorna mjölkades inuti gärdet. Det
finns historisk dokumentation som beskriver att vajor
bundits fast vid träd, men de skulle även ha kunnat
bindas fast i själva gärdet (Ruong 1945:135).
     Boplatsen vid Nykåtan uppvisar god överensstäm-
melse med Nilasvallen (fig 7, bil 2). Anrikningar av så
väl fosfor som organiskt material förekommer inom
en större yta med anrikningar  i området mellan kåtan
och gärdet. Även vid Åssiejaurgedd är två områden med
anrikningar urskiljbara inom boplatsområdet, åtmins-

tone med avseende på fosfathalt (fig 8, bil 2). Det
område som uppvisar högst fosfathalt är, i likhet med
Nilasvallen och Nykåtavallen, lokaliserat strax utanför
det område som sannolikt tidigare har inhägnats av ett
timrat gärde. Vid denna boplats har emellertid inte
provtagning skett tillräckligt tätt för att kunna bidra
med någon mer detaljerad information om olika
aktivitetsytor inom boplatsområdet.
     Förutom de tre boplatserna med mjölkningsgärden
i undersökningsområdets västra del, har även ytterligare
en markkemisk kartering genomförts av en liknande
boplats i områdets östra del. Denna boplats är belägen
vid Arvträsket, i närheten av byn Gråträsk. Den mark-

Figur 8.9. Magnetisk susceptibilitet (MS), organisk halt (LOI, %) och fosfathalt (P0) inom boplatsområdet
vid Arvträsket. På planritningarna finns även platsen för den stenlagda förvaringsgropen markerad
(Observera att härdens läge vid boplatsen är okänt).
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kemiska kartering som genomförts vid denna lokal
uppvisar så väl likheter som avvikelser från de övriga
boplatserna med mjölkningsgärden (se fig 8.9). I likhet
med de andra boplatserna är det möjligt att utskilja två
avgränsade ytor med anrikning av främst fosfor, men
också i viss grad anrikning av organiskt material och
förhöjd magnetisk susceptibilitet. Den ena ytan är lo-
kaliserad i anslutning till en yta som uppvisar vege-
tationsförändringar och har troligtvis utgjort den plats
där renarna samlats för mjölkning. Den andra ytan är
belägen ett stycke norr om mjölkningsplatsen, i när-
heten av en förvaringsgrop. Det är sannolikt att den
härd som påträffats under tidigare undersökningar finns
belägen inom detta område, men att den idag förmod-
ligen är så övervuxen av mossa och ris att den är svårt
att upptäcka (Aronsson 1991:72). Boplatsen vid Arv-
träsket skiljer sig emellertid från de övriga boplatserna
med mjölkningsgärde genom att fosfathalten här är
genomgående betydligt högre än vid övriga boplat-
ser. Vid denna lokal uppvisar även området med fosfat-

anrikning en tydlig rumsligt koppling till ytan där rena-
rna sannolikt samlades ihop för mjölkning, och inte
till ytor utanför själva mjölkningsplatsen.

8.2.2 Boplatser med en härd
Endast en boplats av denna typ har undersökts. Den
utgörs av RAÄ 174, och är belägen i närheten av Holm-
träsket, i ett område där andra boplatser med flera
härdar förekommer (Karlsson 2003b). Den mark-
kemiska karteringen av RAÄ 174 påvisar hög magnetisk
susceptibilitet och anrikning av så väl fosfor som orga-
niskt material i begränsade ytor spridda inom en yta
med en storlek av ungefär 1500 m2, i anslutning till
härden (se fig 8.10). Boplatsen skiljer sig från de un-
dersökta boplatserna med mjölkningsgärden så till vida
att det inte förekommer någon större torr och plan yta
i härdens närhet, där en renhjord har kunnat samlats
för mjölkning. Trots detta så uppvisar boplatsen, RAÄ
174 medelhöga fosfathalter, både med avseende på
medelvärden så väl som maxvärden. Trots att endast

Figur 8.10. Magnetisk susceptibilitet (MS), organisk halt (LOI, %) och fosfathalt (P0) inom boplatsområdet RAÄ 174,
Holmträsk, Västerbotten.
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en härd påträffats vid denna boplats tycks ändå de
aktiviteter som skett där ha fått en förhållandevis på-
taglig påverkan av markförhållandena inom boplats-
området. Boplatsen har sannolikt använts mer än bara
någon enstaka gång. De mer spridda anrikningarna talar
emellertid för att bosättningen varit av mer säsongs-
mässig art.

8.2.3 Boplatser med 2-5 härdar
Sammanlagt har fem boplatser av denna typ under-
sökts. Resultaten från de markkemiska karteringarna
visar att det finns stora skillnader i de markkemiska
förhållandena mellan dessa boplatser. De undersökta
boplatserna kan knappast anses utgöra en homogen
grupp, de tycks istället ha används inom flera olika sam-
manhang.

Östra härdområdet, Nilasvallen, Lappland
Den markkemiska karteringen inom detta område på-
visar två tydliga ytor med anrikning av så väl fosfor
som organiskt material (Karlsson 2003d).  Den ena ytan
är belägen i anslutning till de två härdarna, medan den

andra är lokaliserad ungefär 20 meter öster om härdarna
(fig 8.11). Denna rumsliga bild stämmer mycket väl
överens med anrikningarna inom de tre boplatser med
mjölkningsgärden som undersökts i de västra delarna
av undersökningsområdet. Den markkemiska karteringen
av det östra härdområdet uppvisar även jämförbara
värden med dessa boplatser, bland annat med avseende
på fosfathalt.
     En begränsad studie av tillväxten hos ett mindre
antal tallar som genomförts i detta område talar även
för att det kan finnas en kraftigt ökad tillväxt hos tallar
lokaliserade inom äldre mjölkningsgärden (Karlsson
2003d). Orsaken till detta är sannolikt en kombination
av en gödslingseffekt som orsakats av renspillning som
ansamlats inuti gärdet och en minskad konkurrens från
andra träd och växter inuti gärdet. Tallar som är belägna
inuti mjölkningsgärdet vid Nilasvallen uppvisar mycket
kraftig tillväxt under senare hälften av 1800-talet. I an-
slutning till det östra härdområdet förekommer även
en tall med en tillväxt som motsvarar den hos tallarna
i gärdet. Den tall som är belägen i anslutning till det
östra härdområdet har även en liknande lokalisering

Figur 8.11. Magnetisk susceptibilitet (MS), organisk halt (LOI, %) och fosfathalt (P0) inom det östra boplatsområdet
vid Nilasvallen. På planritningen finns även den tall markerad, från vilket borrprov analyserats.
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som tallarna i mjölkningsgärdet, i förhållande till den
markkemiska rumsliga bilden vid boplatserna. Samt-
liga tallar är lokaliserade till områden som ligger mellan
de ytor med anrikning av fosfor och organiskt material
som förekommer vid båda boplatserna. Detta skulle
kunna ses som en indikation på att även tallen vid det
östra härdområdet tidigare har varit belägen inuti ett
mjölkningsgärde och att denna boplats har haft en lik-
nande organisation som boplatsen med den restaure-
rade kåtan och gärdet vid Nilasvallen. Eftersom inga

rester efter vare sig kåta eller gärde finns vid det östra
härdområdet, rör det sig förmodligen om en äldre bo-
sättning. Detta kan också bekräftas med hjälp av den
tall som analyserats vid boplatsen. Resultaten visar att
tillväxtökningen som har skett hos denna tall har ägt
rum under en begränsad tidsperiod under andra hälften
av 1700-talet, vilket innebär att denna boplats sannolikt
bör vara ungefär hundra år äldre än den andra boplatsen
vid Nilasvallen. Dessa åldersbestämningar överensstäm-
mer ganska väl med den historiska dokumentation som

Figur 8.12. Magnetisk susceptibilitet (MS), organisk halt (LOI, %) och fosfathalt (P0) inom boplatsområdet RAÄ
300, Gråträsk, Norrbotten. Härd 1 är den nordligast belägna härden och härd 3 den sydligaste. Observera att ett
mindre antal extra prov har tagits i anslutning till härdarna uppe på åsen.
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finns kring Nilasvallen. Mellan 1843 och 1882 ingick
Nilasvallen i samen Olof  Larssons lappskatteland, detta
motsvaras väl av dateringarna från tallarna i mjölknings-
gärdet. Den tidigare dateringen kan kopplas till den
muntliga traditionen i området, enligt vilken Nilasvallen
anlades redan under 1700-talet (Aro 1997:8).

RAÄ 300, Gråträsk, Norrbotten
Vid boplatsen RAÄ 300 är inte de mest påtagliga
anrikningarna lokaliserade till området uppe på morän-
åsen, vid härdarna (Fossum & Karlsson 2003a). Istället
förekommer de största anrikningarna av fosfor och
organiskt material inom begränsade ytor kring åsen (fig
8.12). I anslutning till dessa ytor uppmättes även den
högsta magnetiska suscepti-
biliteten i området. De ytor
som uppvisar den högsta or-
ganiska halten är även huvud-
sakligen belägna i anslutning
till våtmarksområden, vilket
sannolikt har orsakats av en
anaerob miljö med högt stå-
ende vatten. I denna typ av
miljö bryts inte organiskt
material ned lika effektivt
som i syrerika miljöer, efter-
som denna process här sker
med hjälp av anaeroba mik-
roorganismer.
     Trots att inga tydliga
anrikningar tycks förekomma
i anslutning till härdarna uppe
på åsen uppvisar den mark-
kemiska karteringen av boplats-
området värden som är medel-
höga och jämförbara med
bland annat de undersökta
boplatserna med mjölknings-
gärden (se kap 8.1). Detta talar
för att boplatsen RAÄ 300
har använts i samma omfatt-
ning som dessa boplatser. Ef-
tersom den markkemiska
karteringen påvisar jämförel-
sevis höga fosfathalter inom
boplatsområdet skulle det
kunna förväntas att fosfat-
anrikningar även förekom i
anslutning till härdgruppen.
Så är dock inte fallet. Detta
skulle kunna ha orsakats av
att aktiviteter som orsakat
hög anrikning av bland annat

fosfor och organiskt material, främst har skett nedan-
för åsen. Det rumsliga mönstret skulle också kunna
förklaras med att det material som en gång deponerats
uppe på åsen, i anslutning till härdarna har avlägsnats
och deponerats på någon annan plats. Denna omför-
delning behöver inte nödvändigtvis ha skett genom
medvetna mänskliga handlingar, utan är kanske troligare
orsakad av mer naturliga transport- och deponerings-
processer. Det är möjligt att erosion skett längs åsens
sluttning, vilket medfört att material från åsens krön
transporterats till områden nedanför åsen. Detta skulle
ha kunnat orsaka anrikningarna som förekommer strax
väster och norr om åsen. I samband med fältunder-
sökningarna kunde även viss erosion observeras längs

Figur 8.13. Magnetisk susceptibilitet (MS), organisk halt (LOI, %) och fosfathalt (P0)
inom boplatsområdet RAÄ 47, Holmträsket, Västerbotten. Härdarna är numrerade
från öster till väster, med härd 1 längst till öster och härd4 lämgst till väster.
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åsens västsluttning. Uppe på åskrönet tycktes emeller-
tid en väl utvecklad blekjordshorisont (A2) dominera.
En annan möjlighet skulle kunna vara att det fosfat-
rika boplatsmaterialet omfördelats från området kring
härdarna uppe på åsen och ner till lägre liggande ytor
genom snösmältning. Lättare material som deponerats
uppe på åsen kan mycket väl ha sköljts ned från åsen
med smältvattnet i samband med snösmältningen un-
der våren. Konsekvensen av denna tolkning innebär
även att boplatsen bör ha varit bebodd huvudsakligen
under den del av året då marken var snötäckt.

RAÄ 47, Holmträsk, Västerbotten
I likhet till RAÄ 300 är även denna boplats anlagd uppe
på krönet av en mindre moränås. Likheter mellan
boplatserna finns även med avseende på den rumsliga
bilden av de markkemiska förhållandena inom boplats-
områdena. Inte heller vid RAÄ 47 uppvisar härd-
området särskilt höga anrikningar av vare sig fosfor
eller organiskt material (Huggert & Karlsson 2001).
De anrikningar som förekommer är istället huvud-
sakligen lokaliserade till åsens sluttningar samt till ytor
nedanför åsen (fig 8.13). Detta skulle, i likhet med

Figur 8.14. Magnetisk susceptibilitet (MS), organisk halt (LOI, %) och fosfathalt (P0) inom boplatsområdet RAÄ
173, Holmträsket, Västerbotten. Härdarna är numrerade från norr till söder, med härd 1 längst norrut.



Bosättning och resursutnyttjande

106

RAÄ 300, kunna tolkas som att material från härd-
området transporterats ner längs åsens sluttningar
för att slutligen deponeras nedanför åskrönet. Denna
omfördelning skulle även i detta fall kunna ses som en
indikation på att boplatsen använts vintertid.
     Boplatsen skiljer sig emellertid från RAÄ 300 genom
att fosfathalten inom boplatsområdet är genomgående
låg. Trots att vissa begränsade anrikningar förekom-
mer tycks inte boplatsen ha använts i sådan utsträck-
ning att mer omfattande påverkan av marken skett. Detta
talar för att denna boplats har varit av mer tillfällig art
än boplatsen RAÄ 300. Härdarna är även förhållande-
vis spridda inom boplatsområdet. De härdar som har
anlagts med minsta avstånd från varandra (RAÄ 300:1
och 2) ligger ungefär fyra meter från varandra. Detta
innebär att det kan vara möjligt att samtliga härdar har
varit i bruk vid samma tidpunkt, i alla fall om en kåta-
liknande bostadskonstruktion använts. Inga dateringar
eller utgrävningar har emellertid genomförts av härdarna,
vilket innebär att det är omöjligt att avgöra härdarnas
faktiska ålder och samtidighet.

RAÄ 173, Holmträsk, Västerbotten
Boplatsen RAÄ 173 är den boplats som kanske mest
skiljer sig från övriga undersökta boplatser. Den orga-
niska halten så väl som fosfathalten är jämförelsevis
hög vid denna boplats (Huggert & Karlsson 2001).
Den högsta magnetiska susceptibiliteten vid boplatsen
förekommer i ytor i anslutning till härdarna, uppe på
åsen, samt inom den platå som är lokaliserad öster om
åsen med härdarna (fig 8.14). Fosfathalten är generellt
hög över nästan hela boplatsområdet. Inom platån
förekommer emellertid fosfathalter som i detta samman-
hang är extremt höga. Motsvarigheter till dessa mycket
höga fosfathalter tycks inte finnas bland någon av de
undersökta boplatserna. Inte ens fosfathalten inom
Arvidsjaurs gamla kyrk- och marknadsplats uppvisar
lika höga max- och medelvärden som karteringen av
boplatsen RAÄ 173 (se kap 8.1).
     De kraftiga och ytmässigt omfattande anrikningarna
talar för att detta var en boplats som man har återkommit
till upprepade gånger. Härdarnas inbördes placering
talar även för att dessa inte har använts samtidigt,
eftersom flera härdar är anlagda så nära varandra att

Figur 8.15. Magnetisk susceptibilitet (MS), organisk halt (LOI, %) och fosfathalt (P0) inom boplatsområdet vid RAÄ 204,
Storulvån, Jämtland.
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det inte har varit möjligt att rymma två
kåtaliknande bostäder i anslutning till
dessa. Härdarna har sannolikt anlagts
successivt längs med åskrönet i samband
med en upprepad, intensiv bosättning.

RAÄ 204, Täveldalen, Jämtland
Denna boplats uppvisar fosfathalter som
är jämförelsevis låga (Karlsson 2004b). En
viss anrikning av fosfor kan emellertid
urskiljas i anslutning till kåtatomterna
uppe på åskrönet. En yta som är belägen
norr om kåtatomterna avviker kraftigt
och uppvisar en tydligt avgränsad fosfat-
ackumulation (fig 8.15). Denna yta har
en storlek på ungefär 900 m2 och sam-
manfaller med det område med vege-
tationsförändringar som förekommer i en
svacka, vilken i söder avgränsas i av åsen
där kåtatomterna är lokaliserade och i
väster av en större sluttning. Vegetationen i
detta område är just sådan vegetation som
ofta observeras vid platser där renar har
samlats för mjölkning under äldre tid
(Aronsson 1991:36-37; Ljungdahl 2003:8).
Jordmånen är även mycket avvikande och
utgörs av vad som närmast kan benämnas
som matjord. Ett stycke väster om detta
område finns även en stenlagd förvarings-
grop av den typ som under historisk tid
har använts för att förvara mjölk i (Ljung-
dahl 2003:10; Ruong 1954:298). Vegetations-
förändringarna, förekomsten av en ”mjölk-
ningsgrop” i kombination med en tydlig
anrikning av fosfor inom en begränsad
yta kan med stor sannolikhet kopplas
ihop med utövandet av renskötsel där
vajorna mjölkades. Orsaken till att denna
boplats uppvisar låg fosfathalt i jämfö-
relse med de undersökta boplatserna med
mjölkningsgärden i Lappland skulle
kunna vara att boplatsen använts på ett
annat sätt. Boplatsen RAÄ 204 kan ha
använts under kortare perioder under
mjölkningssäsongen. Den kan också ha
haft betydligt kortare sammanlagd
användningsperiod än boplatserna i
Lappland. Vid dessa boplatser förekommer
det i flera fall äldre härdar i nära anslutning
till den yngsta bosättningen, vilka vittnar
om att dessa boplatser har haft en lång
kontinuitet bakåt i tiden.

Figur 8.16. Magnetisk susceptibilitet (MS), organisk halt (LOI, %) och
fosfathalt (P0) inom boplatsområdet RAÄ 567, Jäkna, Lappland. Härdarna
är numrerade från norr till söder, med härd 1 (A1) längst norrut.
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8.2.4 Radorganiserade boplatser
Två radorganiserade boplatser har undersökts,
vilka båda är lokaliserade till området kring
Jäknajaure, i nära anslutning till Piteälven.
Båda boplatserna uppvisar en liknande or-
ganisation, men skiljer sig flera hundra år med
avseende på datering.

RAÄ 567, Jäkna, Lappland
Det område där härdarna är lokaliserade
skiljer sig ifrån omgivande ytor (fig 8.16).
Den markkemiska karteringen ger en mycket
tydlig bild av en möjlig avgränsning av
boplatsområdet, vilket tycks omfatta ungefär
en hektar i direkt anslutning till härdarna
(Karlsson 2004c). Generellt sett uppvisar
detta område en högre fosfathalt och en lägre
organisk halt än de omgivande ytorna.
     De ytor vid boplatsen där den största
fosfatanrikningen skett är koncentrerade
kring härdarna, men sträcker sig även cirka
50 meter väster om dessa. Området öster om
härdarna uppvisar däremot inga motsvarande
anrikningar. Det verkar som om de delar av
boplatsområdet som ligger öster, respektive
väster om raden med härdar har använts på
olika sätt. Förutom området i anslutning till
härdarna avviker ytterligare ett område tyd-
ligt med avseende på så väl magnetisk susc-
eptibilitet som fosfathalt och organisk halt.
Detta område är mycket begränsat och lig-
ger ungefär 100 m väster om härdarna. Denna
urskiljbara begränsning kan emellertid vara
ett resultat av att provtagningen genomför-
des i linjer. Det är uppenbart att anrikning
av bland annat fosfor har skett i denna del
av undersökningsområdet, men denna anrik-
ning kan fortsätta både norr och söder om
den linje i vilken prov har tagits. Det är även
möjligt att detta område med anrikning kan
kopplas till bosättningen vid härdarna. Kanske
var det här man slängde sitt hushållsavfall.
     Trots att den fosfatanrikning som skett i
anslutning till boplatsen är förhållandevis om-
fattande, ytmässigt sett, så är de max- och
medelvärden som kan beräknas för fosfat-
halten i området inte extremt höga i relation
till de andra undersökta boplatserna. Dessa
värden är jämförbara med karteringarna från
boplatserna med mjölkningsgärden, samt
boplatserna RAÄ 300 och RAÄ 174. Detta
talar för att boplatsen RAÄ 567 har organi-

Figur 8.17. Magnetisk susceptibilitet (MS), organisk halt (LOI, %)
och fosfathalt (P0) inom boplatsområdet RAÄ 633, Jäkna, Lappland.
Härdarna är numrerade från norr till söder, med härd 1 (A1) längst
norrut.
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serats på ett annat sätt än de övriga undersökta
boplatserna, men att aktiviteterna vid bo- platsen trots
allt inte har haft större sammanlagd påverkan av de
markkemiska förhållandena än de övriga boplatserna.
Den jämförelsevis medelhöga fosfat- anrikningen vid
boplatsen och den mer generella anrikningen av bland
annat fosfor som förekommer vid boplatsen skulle
kunna tolkas som att den användes av ett större antal
personer samtidigt. De dateringar som genomförts av
två härdar vid boplatsen talar emellertid för att alla
härdar inte har varit i bruk samtidigt. Eller kanske sna-
rare, att de har övergivits vid olika tidpunkter. En mer
sannolik tolkning kan vara att boplatsen använts un-
der längre perioder, det vill säga att den har haft en
mer permanent karaktär. Den kan också ha varit i bruk
under en mycket lång tidsperiod, antingen kontinu-
erligt återkommande eller med flera olika, kortare eller
längre, bosättningsfaser.

RAÄ 633, Jäkna, Lappland
Trots att härdarna vid boplatsen RAÄ 633 har organi-
serats på liknande sätt som härdarna vid RAÄ 567 skiljer
sig de två boplatserna åt till viss del med avseende på
resultaten från den markkemiska karteringen (Karlsson
2004c). Jämfört med övriga undersökta boplatser, så
uppvisar RAÄ 633 en mycket låg fosfathalt, både med
avseende på max- och medelvärden (se kap 8.1). I detta
avseende skiljer sig boplatserna RAÄ 567 och RAÄ
633 åt avsevärt. Rumsligt sett finns däremot likheter
mellan de två boplatserna. Vid båda boplatserna har
även fosfor anrikats i ett område i anslutning till härda-
rna som tydligt skiljer sig ifrån omgivande ytor. Vid
RAÄ 633 kan även, i likhet med RAÄ 567, en skillnad
i anrikning ses mellan den östra och västra sidan av
härdarna. Detta kan även i detta fall tolkas som att de
olika sidorna har använts på olika sätt (fig 8.17).
     Detta talar för att boplatsen RAÄ 633 har organi-
serats på liknande sätt som RAÄ 567, men att aktivite-
terna vid denna boplats har orsakat betydligt mindre
markpåverkan i området. Det är möjligt att RAÄ 633
var en boplats som användes mycket tillfälligt under
året. Det stora antalet härdar som förekommer pekar
ändå på att detta var en boplats som man återkom till
ett flertal gånger. En annan möjlig tolkning skulle kunna
vara att ett större antal människor bodde här några
enstaka gånger. Inga härdar vid boplatsen har emeller-
tid undersökts eller daterats, vilket gör det omöjligt att
argumentera för att någon av dessa två tolkningar skulle
vara mer sannolik är den andra. Boplatsens tillfälliga
karaktär indikeras trots allt av de markkemiska resulta-
ten. Vare sig den använts av ett fåtal eller ett flertal
personer, så talar resultaten för att detta inte var en
boplats som användes särskilt intensivt. Den kan an-

tingen ha fungerat som en permanent boplats, vilken
användes regelbundet, men kortvarigt eller som en till-
fällig boplats som använts någon enstaka gång av ett
större antal människor.

8.2.5 Boplatser med ett större antal härdar
samlade i kluster

RAÄ 471, Arvidsjaurs gamla kyrk- och marknadsplats
Den markkemiska kartering som genomfördes vid den
enda boplats som har kunnat hänföras till denna kate-
gori omfattar en betydligt större yta än de karteringar
som genomförts vid övriga boplatser (Liedgren 1993).
Anledningen till detta är givetvis att de spår som finns
efter bosättningen upptar en betydligt större yta vid
denna boplats. Trots detta så förekommer det inte så
kraftigt avvikande värden vid boplatsen som kanske
kunde ha förväntats. Fosfathalten i området uppvisar
medelvärden som inte alls är särskilt höga, utan snarare
jämförbara med medelvärdena vid de boplatser som
uppvisar de lägsta fosfathalterna (se kap 8.1). Maxvärdena
vid den gamla kyrk- och marknadsplatsen är däremot
jämförelsevis höga, men ändå helt jämförbara med de
boplatser där de högsta fosfathalterna uppmättes. Den
rumsliga bilden visar även att området inrymmer flera,
tydligt avgränsade ytor med fosfatanrikning. Karaktä-
ristiskt för denna boplats tycks därför vara förekom-
sten av flera begränsade områden med mycket hög
fosfatanrikning, vilka är omgärdade med ytor med be-
tydligt lägre fosfathalt (fig 8.18). Den rumsliga bilden
talar för att platsen varit indelad i vad som skulle kunna
delas in i åtminstone fyra olika, väl avgränsade aktivitets-
och/eller boplatsytor, vilka var och en omfattar unge-
fär 3-4 ha. Det är möjligt att dessa områden speglar en
ursprunglig indelning av kyrk- och marknadsplats-
området i olika bebyggelseenheter motsvarande bland
annat ”lappstaden” och ”borgarstaden”, vilka finns
omnämnda i äldre beskrivningar av platsen. I samband
med de arkeologiska undersökningarna som genom-
förts vid lokalen har även en indelning av kyrk- och
marknadsplatsområdet kunnat urskiljas (Liedgren 1993
och 1995). Koncentrationer av fornlämningar i kom-
bination med fosfatanrikningar i nära anslutning till den
gamla kyrkplatsen tolkades som ett primärt boplats-
område. Fördelningen av fornlämningar inom detta
område gav även en bild av en bosättning som domi-
nerades av timrade hus med spismursröse strax nord-
väst om kyrkan. Längre nordväst från kyrkan fram-
trädde även ett område som dominerades av härd-
bebyggelse, där sannolikt timrade kåtor har funnits.
Öster om den gamla kyrkplatsen, i ett område kraftigt
påverkat av odling, påträffades även en mycket stor
mängd fynd, vilket gav indikationer på att även denna
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del av det primära boplatsområdet har använts intensivt.
Inom detta område påträffades få anläggningar, vilka
nästan uteslutande utgjordes av gropanläggningar.
Anledningen till detta är sannolikt att plöjningen i
området har utplånat rester efter andra, mer ytligt be-
lägna anläggningar. Fynd av bland annat stora mäng-
der tegel, fönsterbly och fragment av griffeltavlor ledde
emellertid till spekulationer om att en byggnad för un-
dervisning av samerna kan ha stått inom detta område.
     Inom vad som har tolkats som det sekundära
boplatsområdet förekommer även ytor med fosfat-
anrikningar inom mer rumsligt begränsade ytor. Inom
de nordliga delarna av detta område har huvudsakligen
husgrunder, röjningsrösen och härdar påträffats. I de
östra delarna detta område förekommer även forn-
lämningar i mindre omfattning, vilka upphör längre
österut i anslutning till det området som tidigare ska
ha fungerat som galgbacke (Wallerström 1982). Dessa
tycks huvudsakligen utgöras av röjningsrösen och hus-
grunder, men även en större ansamling av skörbränd
sten och fynd har registrerats i områdets östligaste del,
strax intill skogskanten. Inom så väl det sekundära, så
väl som det primära boplatsområdet överensstämmer
fynd- och fornlämningsbild mycket väl med de avvikande

ytorna med fosfatanrikning. Jämfört med de övriga
undersökta boplatserna upptar emellertid dessa en-
heter minst tre gånger större yta. Inom dessa områden
förekommer även mindre ytor med anrikningar, vilket
indikerar att det har förekommit skillnader i mark-
användningen även inom de olika bebyggelseenheterna.

8.3 Rumslig bild – härdar

Redovisningen av de markkemiska karteringarna som
genomförts i anslutning till ytor kring härdar utgår från
samma kategoriindelning som använts för redovis-
ningen av resultaten från boplatskarteringarna. På detta
sätt kan en jämförande bild erhållas av härdkarteringar
vid olika typer av boplatser. Syftet med detta är att för-
söka urskilja om skillnader i den synliga organisatio-
nen av härdar och andra konstruktionsrester vid
boplatserna även motsvaras av skillnader i markkemisk
anrikning inom ytor kring härdarna. Tanken är också
att klargöra om det finns genomgående likheter mellan
de olika boplatskategorierna med avseende på den
markkemiska anrikningen vid härdarna.

Figur 8.18. Fosfathalt (P0) vid gamla kyrk- och marknadsplatsen i Arvidsjaur, Lappland (efter Liedgren
1993).
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8.3.1 Boplatser med mjölkningsgärden/-vallar

Nilasvallen – Härd inuti mjölkningsgärdet
Vid Nilasvallen har en härd undersökts, vilken idag är
lokaliserad inuti mjölkningsgärdet (Karlsson 2003d).
Det huvudsakliga syftet med denna undersökning har
varit att försöka komma fram till om härden använts
inuti en bostad, eller om den på något sätt kan kopplas
till användningen av gärdet. Ingen arkeologisk utgräv-
ning eller datering har emellertid gjorts av denna härd,
vilket innebär svårigheter vid tolkningen av dess funk-
tion. Den skulle kunna vara så väl äldre som samtida
eller yngre än mjölkningsgärdet.
     Fosfathalten i anslutning till härden är inte särskilt
hög i jämförelse med andra undersökta härdar och
boplatsområden, i alla fall inte med avseende på
maxvärden. Den rumsliga bilden av fosfathalt och
organisk halt uppvisar emellertid viss överensstämmelse
(fig 8.19).  Prov tagna inuti härden så väl som i an-
gränsande ytor norr och söder om härden uppvisar
jämförelsevis hög fosfathalt. På härdens östra och västra
sidor framträder även två ytor med förhållandevis låga
halter av fosfor och organiskt material. Högst fosfat-
halt förekommer emellertid i en begränsad yta, strax
norr om härden, samt inom ett större område öster
om härden. Denna anrikning kan rumsligt sett kopplas
samman med den fosfatanrikning som påträffades i de
östligaste delarna av mjölkningsgärdet, samt strax utan-
för gärdet. Den kan därför sannolikt hellre förklaras
utifrån användningen av gärdet än utifrån aktiviteter
kring härden.

Åssiejaurgedd – rester efter en timrad kåta
Vid Åssiejaurgedd genomfördes en markkemisk kartering
av ytor inuti och i anslutning till resterna efter en timrad
kåta (Karlsson 2003a). Provtagningen inuti denna kåta
har genomförts med en meters mellanrum. Denna kart-
ering skiljer sig emellertid från de övriga på så sätt att
det här finns rester efter en ursprunglig bostads-
konstruktion, och inte enbart en härd. Ytan i och i
anslutning till den timrade kåtan uppvisar fosfathalter
som med avseende på medelvärdena i hög grad mot-
svarar de vid boplatsen (se kap 8.1). De maxvärden
som uppmättes i anslutning till kåtan är däremot be-
tydligt högre än boplatsens maxvärden. De högsta
anrikningarna av fosfor och organisk halt förekommer
i kåtans västra halva, samt direkt utanför kåtans norra
och södra vägg (fig 9, bilaga 2). Indelningen av golv-
ytan inuti denna kåta tycks skilja sig från andra karteringar
i anslutning till härdar. Den östra delen av kåtan upp-
visar dock rejäla störningar, bland annat så löper en
stig rakt igenom denna del av kåtan. På grund av detta
kom provtagning även att begränsas huvudsakligen till

Figur 8.19. Magnetisk susceptibilitet (MS), organisk halt
(LOI, %) och fosfathalt (P0) i anslutning till en härd inuti
mjölkningsgärdet vid Nilasvallen, Lappland.
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kåtans västra del. En tätare provtagning som även täckt
de östra delarna skulle möjligtvis ha gett en annan bild
av golvytans indelning.

8.3.2 Boplatser med en härd

RAÄ 174, Holmträsk, Västerbotten
Den markkemiska karteringen av ytor i anslutning till
denna härd påvisar fläckvis förhöjning av markens
magnetiska susceptibilitet så väl som anrikning av fosfor
och organiskt material (Karlsson 2003b). Inget prov
har tagits i härden, men anrikning av organiskt material
och hög magnetisk susceptibilitet förekommer i direkt
anslutning till härden (fig 10, bilaga 2). På den västra
sidan av härden har prov tagits med 0,5 meters mellan-
rum. I detta område syns en tydlig anrikning av fosfor,
ungefär 2-2,5 meter från härden, med en form som
närmast liknar en båge. Att en motsvarande båge inte
förekommer på andra sidan av härden skulle kunna
förklaras av att prov inte har tagits lika tätt där, vilket
kan ha medfört att inga prov blev tagna inom denna
begränsade anrikning. Förekomsten av en bågformad
anrikning av fosfor på härdens västra sida ge kan trots
detta ses som indikationer på att en rund eller oval,
kåtaliknande byggnad har funnits kring härden.

8.3.3 Boplatser med 2-5 härdar

Härd 1 och 2, östra härdområdet, Nilasvallen
En stycke öster om kåtan och mjölkningsgärdet vid
Nilasvallen finns en äldre boplats med två härdar, vilka
båda har undersökts (Karlsson 2003d). I anslutning till
härd 1 har prov tagits i linjer som löper öster- och
söderut från härden, medan prov har tagits över en
större sammanhängande yta i anslutning till härd 2.
     Resultaten från den markkemiska karteringen är i
hög grad jämförbar med den kartering som genom-
fördes av hela boplatsområdet. Med avseende på fosfat-
halt är så väl max- som medelvärden i stort sett lika för
båda karteringarna, medan den magnetiska suscept-
ibiliteten från härdarna uppvisar betydligt högre
maxvärden. Dessa kan kopplas ihop med eldning i
härdarna och de högsta MS-värdena förekommer även
i eller i direkt anslutning till härdarna. Karteringen vid
härd 1 uppvisar stor variation med avseende på så väl
organisk halt som fosfathalt. Begränsade förhöjningar
förekommer så väl i anslutning till härden som i begrän-
sade ytor 2-3 m öster och söder om härden (fig 11,
bilaga 2).
     Vid härd 2 uppmättes den högsta organiska halten
inom ytor direkt öster och väster om härden, medan
ytorna norr och söder om härden uppvisade jämförelse-
vis låga halter. Den högsta fosfathalten förekommer

Figur 8.20. Magnetisk susceptibilitet (MS), organisk halt
(LOI, %) och fosfathalt (P0) i anslutning till härd 3 vid
boplatsen RAÄ 300, Gråträsk, Norrbotten.
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huvudsakligen i ett större sammanhängande område
kring och öster om härden. Inom dessa ytor före-
kommer det även mycket begränsade ytor med fosfat-
halter som uppgår till 145 P° eller högre. I likhet med
organisk halt finns även, med avseende på fosfathalt,
en tendens att de ytor som ligger norr och söder om
härden uppvisar liten anrikning (fig 12, bilaga 2).

RAÄ 300:3, Gråträsk, Norrbotten
Den organiska halten i anslutning till denna härd är
lägst i anslutning till härden (Fossum & Karlsson
2003a). En bit ut från härden, cirka 2-2,5 meter, före-
kommer högre organisk halt inom begränsade ytor.
Till skillnad från detta förekommer den högsta fosfat-
halten i och i direkt anslutning till härden. En särskilt
tydlig fosfatanrikning är lokaliserad till härdens södra
del, samtidigt som det inom de ytor som är belägna
på både den östra och den västra delen av härden inte
tycks ha skett anrikning av fosfor i någon större ut-
sträckning (fig 8.20).

RAÄ 47:1 och 47:2, Holmträsk, Västerbotten
Vid den markkemiska kartering som genomfördes vid
denna boplats var den låga anrikningen av fosfor uppe
på åskrönet mycket uppenbar (Huggert & Karlsson
2001). Detta mönster är även tydligt vid härdarna RAÄ
47:1 och 47:2, där ingen mer omfattande mark-
påverkan tycks ha skett. I anslutning till RAÄ 47:1
uppvisar emellertid några enstaka prov högre orga-
nisk halt och fosfathalt (fig 8.21).

RAÄ 173:1 och 173:2, Holmträsk, Västerbotten
Generellt sett, så förekommer en jämförelsevis hög
fosfathalt uppe på moränåsen, där de undersökta
härdarna är lokaliserade (Huggert & Karlsson 2001).
I anslutning till härdarna har även anrikning av så väl
fosfor som organisk halt varit avsevärd. I anslutning
till den nordöstra delen av RAÄ 173:2 förekommer
en begränsad yta med mycket hög fosfathalt och
organisk halt. Vid den arkeologiska undersökningen
som genomfördes på platsen påträff- ades emellertid
inte några fynd eller andra särdrag inom denna yta,
som skulle kunna förklara denna anrikning (fig 13,
bilaga 2).
     En tendens finns även vid denna boplats till att
den högsta anrikningen har skett i nära anslutning till
härdarna, medan ytor belägna en bit ut från härdarna
och längs deras långsidor uppvisar en betydligt lägre
anrikning. Det faktum att härdarna är placerade mindre
än tre meter från varandra har emellertid sannolikt
inneburit att de anrikningar som har orsakats av bo-
sättningen vid härdarna troligen har sammanblandats
och därför blivit mindre tydlig.

RAÄ 204:1 och 204:2, Täveldalen, Jämtland
Vid båda dessa härdar genomfördes den markkemiska
karteringen i linjer som löpte tvärs genom härd och
kåtatomt i så väl nord-sydlig som öst-västlig riktning
(Karlsson 2004a). Inom RAÄ 204:1 förekommer den
högsta magnetiska susceptibiliteten och fosfathalten i
härden. Övriga prov inom anläggningen uppvisar överlag

Figur 8.21. Magnetisk susceptibilitet (MS), organisk halt
(LOI,%) och fosfathalt (P0) i anslutning till härd 1 och 2 vid
boplatsen RAÄ 47, Holmträsk, Västerbotten.
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relativt låga värden med avseende på samtliga para-
metrar. I ett prov taget i den ursprungliga golvytan,
samt ett taget i anslutning till vallen kunde emeller- tid
högre fosfathalter uppmätas.
     Inom RAÄ 204:2 var samtliga värden genomgående
låga (fig 15, bilaga 2). Denna anläggning tycks emellertid
ha påverkats av sentida aktiviteter i området som bland
annat vägbygget och avlägsnandet av härdstenar, vil-
ket i hög grad kan ha haft inverkan på de markkemiska
resultaten. Denna påverkan vittnar bland annat från-
varon av härdstenar i anläggningen samt den erosion
som orsakats av den intilliggande vägskärningen.
    De markkemiska karteringarna av boplatsområdet
och av kåtatomterna uppvisar låga fosfathalter i jämförelse
med övriga boplatser.  De anrikningar som finns inom
boplatsområdet, men också inom RAÄ 204:1 är emeller-
tid tydligt framträdande. Detta talar för att boplatsen,
trots de låga anrikningarna, bör ha använts upprepade
gånger (fig 14, bilaga 2).

8.3.4 Radorganiserade boplatser

RAÄ 567:3, Jäkna, Lappland
Så väl den högsta magnetiska susceptibiliteten, organiska
halten och fosfathalten förekommer huvudsakligen
inom en större yta norr om den undersökta härden
(Karlsson 2004c). En tydlig fosfatanrikning finns även
i anslutning till härdens sydöstra del. I likhet med många
andra karteringar kring härdar uppvisar även denna två
områden med låg anrikning i anslutning till härdens
långsidor. Mer fläckvisa anrikningar av fosfor förekom-
mer även 3-4 meter ut från härden. Dessa är samtliga
lokaliserade till utkanterna av det område som karterats,
vilket gör dem svårtolkade. Det skulle emellertid kunna
vara så att dessa förhöjningar representerar en vägg-
linje från en bostad som en gång funnits på platsen,
där organiskt material har ackumulerats och brutits ner.
Den omfattande påverkan av markförhållandena som
uppenbarligen har skett vid denna boplats kan dock
mycket väl ha inverkan på tolkningen av resultaten. Om
boplatsen använts kontinuerligt under en längre tid kan
mindre avgränsade ytor med anrikningar ha blivit mer
otydliga, samtidigt som anrikningarna har blivit mer
ytmässigt omfattande (fig 8.22).

RAÄ 633:4, Jäkna, Lappland
Härden RAÄ 633:4 uppvisar lika låga fosfathalter som
det karterade boplatsområdet i anslutning till härdarna
(Karlsson 2004c). De anrikningar som förekommer i
anslutning till härden är emellertid väldigt distinkta och
påvisar tydligt flera begränsade ytor med anrikning av
så väl fosfor som organiskt material. Anrikningar före-
kommer i anslutning till härdens norra och södra del

Figur 8.22. Magnetisk susceptibilitet (MS), organisk halt
(LOI, %) och fosfathalt (P0)  i anslutning till härd 3 vid
boplatsen RAÄ 567, Jäknajaure, Lappland.
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och i angränsande ytor längre ut från härden. Vid härd-
ens långsidor, i öster och väster förekommer ytor med
mycket begränsad anrikning. Längre ut från härden
förekommer emellertid även prov med hög fosfathalt
så väl öster som väster om härden (se fig 16, bilaga 2).

Sammanfattning
De markkemiska karteringarna som genomförts i anslut-
ning till härdarna påvisar anrikningar av främst fosfor
och organisk halt som i hög grad tycks vara karaktäris-
tiskt för de undersökta boplatserna. Det som kan obser-
veras vid de flesta härdar är tydlig anrikning inuti och i
direkt anslutning till själva härden. Vid ett stort antal
härdar förekommer även en begränsad, men hög anrik-
ning av fosfor i direkt anslutning till dess ena sida. Av
de undersökta härdarna avviker några från detta
mönster. Dessa utgörs av härden vid Åssiejaurgedd,
härdarna vid boplatsen RAÄ 204, samt härdarna RAÄ
47:2 och 173:1. För boplatserna RAÄ 204 och RAÄ
47 kan avvikelserna snarast förklaras av att vid dessa
har generellt liten påverkan av de markkemiska förhål-
landena skett. De undersökta härdarna har därför san-
nolikt inte använts tillräckligt länge eller intensivt för
att någon anrikning ska ha kunnat ske. Avsaknaden av
anrikning behöver därför inte innebära att dessa här-
dar använts på andra sätt än övriga härdar, utan endast
att de aktiviteter som skett i anslutning till härdarna
inte har lämnat tillräckligt tydliga spår efter sig.
     Förutom anrikningarna i anslutning till härdarna
förekommer även andra likheter mellan de undersökta
härdarna med avseende på markdata. Utanför dessa
anrikningar förekommer även i flera fall ytor där liten
eller ingen anrikning skett. Dessa ytor förekommer
längre ut ifrån härden och kan vanligtvis ses på två
sidor av denna. Detta mönster är tydligt vid flertalet
härdar, med det förekommer även härdar där anrikning
skett över mer övergripande ytor i anslutning till härden.
Härdarna vid RAÄ 173 utgör exempel på detta. Vid
denna boplats är emellertid de två härdarna lokaliserade
så pass nära varandra att de aktvitetsytor som är rumsligt
kopplade till härdarna sannolikt överlappar varandra.
Detta kan mycket väl ha en negativ inverkan på möjlig-
heterna att urskilja aktivitetsytor i anslutning till de båda
härdarna. Karteringen inuti kåtan vid Åssiejaurgedd
visar även ett avvikande mönster, där anrikning huvud-
sakligen har skett i anslutning till härdens och kåtans
västra del, samt strax norr och söder om kåtan. För-
utom dessa är det svårt att urskilja två separata ytor
med liten fosfatanrikning i anslutning till härden vid
RAÄ 174 och till härd 2, vid det östra härdområdet i
anslutning till Nilasvallen. Vid dessa härdar finns tenden-
ser till detta mönster, men den anrikning av fosfor och
organiskt material som förekommer i anslutning till

dessa härdar är mer ytmässigt omfattande än vid de
övriga härdarna. De härdar som förekommer vid
boplatserna RAÄ 204 och RAÄ 47 är även svåra att
tolka i detta avseende, då inga tydliga anrikningar finns
i anslutning till härdarna.
     Förutom anrikning i anslutning till härden och ytor
längre ut med låga halter av fosfor och organiskt mate-
rial förekommer även vid vissa härdar, anrikningar inom
mer begränsade ytor längre ut från härdarna. Detta är
tämligen tydligt i anslutning till härden vid RAÄ 174
och vid härden 633:4, där begränsade anrikningar före-
kommer omkring 2 meter ut från båda härdarna. Dessa
anrikningar representerar sannolikt en ursprunglig
vägglinje, där organiskt material har anrikats i högre
utsträckning än inom övriga ytor i anslutning till
härdarna. Detta innebär att dessa härdar bör ha använts
inuti en bostad med en yta av uppemot 12-16 m2. Mot-
svarande anrikningar kan inte tydligt urskiljas vid de
andra undersökta härdarna, men tendenser finns bland
annat i anslutning till härdar lokaliserade i anslutning
till Nilasvallen. Vid de två äldsta härdarna, RAÄ 300:3
och RAÄ 567:3, finns även en tendens till anrikningar
aningen längre ut än vad som är fallet vid de övriga
härdarna. Dessa, mindre tydliga anrikningar, före-
kommer mellan 3,5 och 4 meter ut från härdarna. De
utgör emellertid prov som tagits inom de yttre delarna
av de områden som omfattades av karteringarna, vilket
innebär att dessa kan vara vanskliga att tolka eftersom
ingen information finns kring markförhållandena längre
ut. Om anrikningarna härrör från en vägglinje skulle
dock detta innebära att en större konstruktion kan ha
förekommit vid dessa boplatser, med en yta av upp-
skattningsvis mellan 38-64 m2.
     Provtagningsförfarandet, så väl som lokaliseringen
av härdar inom boplatserna har sannolikt haft inverkan
på resultaten. Boplatsen RAÄ 173 utgör exempelvis
en av flera boplatser där härdarna anlagts så nära varan-
dra att eventuella golvytor i hög grad överlappar varan-
dra. Detta innebär även att de rumsliga mönster av
anrikning som bosättningen orsakat i anslutning till
dessa överlappar varandra och att variationer därför
kan bli mindre tydliga. Resultaten är sannolikt även
beroende av provtagningsmetodik. I anslutning till de
flesta härdar har prov tagits ut varje meter i ett rut-
mönster som täcker en större yta i anslutning till
härdarna. I vissa fall har emellertid provtagning skett
med en halv meters mellanrum, i ett rutmönster eller i
ett fåtal linjer. Resultaten från dessa karteringar ger
indikationer på att det i anslutning till dessa härdar före-
kommer anrikningar som är allt för begränsade för att
upptäckas vid en kartering med en meters mellanrum
mellan proven. De enda karteringar där tydliga
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anrikningar som ger indikationer på att en vägglinje
förekommer är de där prov tagits med en halv meters
mellanrum (RAÄ 174 och RAÄ 633:3). Det är möjligt

att liknande anrikningar skulle framträda även vid öv-
riga härdar om provtagningen skett med tätare inter-
vall.
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Resultaten från pollenanalyserna redovisas i detta kapitel
med hjälp av stratigrafiska diagram (Tilia v.2.0.b.4), vilka
visar den procentuella fördelningen av olika pollentyper
inom olika nivåer i sedimentproven. För de nivåer som
daterats (se tabell 9.1) finns även dateringarna (kalibrerade
med 2σ) markerade i diagrammet.

9.1 Nilasvallen och Nykåtavallen

Pollenanalysen från Nilasvallen (fig 9.1) påvisar att
omfattande mänskliga aktiviteter har förekommit i
området långt tidigare än den historiskt kända bosätt-
ningen (Karlsson 2003c). Växter som är typiska för

bosättning förekommer åt-
minstone ända ner till 26
centimetersnivån i provet,
vilket ungefär motsvarar den
äldsta dateringen, 400-560 e. Kr
(2σ). Indikationer på att sko-
gen har tagits bort och om-
rådet öppnats är minsk-
ningen av tall (Pinus) i kom-
bination med förekomst av
pollen från bland annat lind
(Tilia) och alm (Ulmus), vilka
inte växter naturligt på plat-
sen utan sannolikt har trans-
porterats dit genom vind-

9. Resultat och tolkning - pollenanalyser

Figur 9.1. Stratigrafiskt pollendiagram från Nilasvallen (Tilia v.2.0.b.4). I diagrammet finns även dateringarna redovisade.
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Tabell 9.1. Dateringar av pollensekvenser (de kalibrerade värden som redovisas har
kalibrerats vid respektive laboratorium i samband med 14C-analysen, dvs Beta Analytic
Inc., Miami, USA och Ångströmlaboratoriet, Uppsala, Sverige).

Lokal
Nivå
(cm) Daterat material Lab nr.

14C-ålder 
(BP)

Datering
(kalibrerad m ed 2σ)

Nilasvallen 13-14 Torv Beta-182627 530±40
1315-1350 e. K r och

1390-1440 e. K r
Nilasvallen 23-24 Torv Beta-182628 1590±40 400-560 e. K r

Gråträsk
(prov i tjärn ) 64-65

Makrofossil
(bark) Ua-32378 2480±40

770-480 f. K r och
470-410 f. K r

Gråträsk
(prov i tjärn ) 72-73

Makrofossil
(bark, barr) Ua-32379 2895±40

1260-1230 f. K r, 
1220-970 f. K r och

960-940 f. K r
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spridning då skogen öppnats upp. Växter som exem-
pelvis en (Juniperus) och ljung (Calluna) har även gynnats
av att skogen öppnats upp och en bosättning anlagts. I
provet förekommer också pollen från växter som gyn-
nas vid mänsklig bosättning, bland annat gråbo
(Artemisia vulgaris) och gräs (Poaceae). Även förekom-
sten av korn (Hordeum) påvisar mänsklig aktivitet i
området.
     Ser man på pollenförekomsternas fördelning över
djup i provet talar detta för att den mänskliga aktiviteten
och påverkan av vegetationen i området har varit
påtaglig under åtminstone de sista 1600 åren. De
mänskliga aktiviteterna tycks ha varit förhållandevis
kontinuerliga under hela denna långa tidsperiod. Åt-
minstone mellan 12-26 centimeter ner i sedimentet
finns tydliga indikationer på bosättning och öppnande
av skogen vid boplatsen. En viss minskning kan ses av
bland annat vide (Salix) och ljungväxter (Ericaceae)
mellan ca 16-24 centimeter. Detta kan ha orsakats av
nednötning av vegetationen eller mer aktiv bortrens-
ning av vissa växter i samband med ett relativt inten-
sivt nyttjande av bplatsen. Ovan 12-centimetersnivån
minskar mängden kulturindikerande pollen och andelen
tallpollen ökar, vilket talar för att den mänskliga aktivi-
teten i området minskar under denna period och tall-
skogen tillåts växa igen, åtminstone delvis.
     Förutom de mänskliga aktiviteterna i området visar
även pollenanalysen hur vegetationen i övrigt sett ut
på platsen under olika tider. Med undantag från de för-

ändringar som orsakats i samband med bosättningen
vid Nilasvallen tycks inte vegetationen ha förändrats i
någon större omfattning under den tidsperiod som
pollenprovet sträcker sig över. I de nedersta nivåerna
av provet tycks andelen träd ha varit mindre i området
än vad det varit under senare perioder (om man bort-
ser från den effekt som människan haft). I övrigt är
det främst vegetationen vid våtmarken som ansluter
till Nilasvallen och bäcken Nilasjokk som uppvisar för-
ändringar. Under den tidsperiod som provet speglar
har en successiv förändring skett av vegetationen vid
våtmarken, från en dominans av halvgräs (Cyperaceae)
under den äldsta perioden till en dominans av mossor
(Sphagnum) i de yngsta nivåerna.
     Pollenanalysen från Nykåtavallen påvisar förändringar
i myrens hydrologiska förhållanden genom en nedgång
av så väl halvgräs som mossor i nivåer mellan ca 15-25
centimeter (fig 9.2). Resultaten påvisar även inslag av
antropogena aktiviteter i området. Mindre nedgångar i
tallbeståndet i kombination med ökat inslag av ljung,
en, hassel (Corylus) och lind (Tilia) talar för att området
vid boplatsen varit öppet under en förhållandevis lång
tid tillbaka. Under samma period finns även inslag av
pollen som är typiska för bosättning, som bland annat
gråbo och mållväxter (Chenopodiaceae). Mindre för-
ändringar av andelen gräspollen kan urskiljas under
denna period. Inslag av råg (Secale cereale) finns också,
vilket kan indikera att odling förekommit vid vistet.
Det finns uppgifter på att viss odling av korn, havre

Figur 9.2. Pollendiagram från Nykåtavallen (Tilia v.2.0.b.4).
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och råg har förekommit vid samiska nybyggen (Manker
1968:236). Uppgifter finns även om odling vid visten.
Dessa tar främst upp odling av rovor, potatis och ängs-
syra (Rumex acetosa), men det finns även uppgifter om
att cerealia har odlats vid visten i mindre omfattning
(Drake 1918:153-154; Hultblad 1944:108). Förekomsten
av rågpollen kan emellertid även ha andra orsaker. Det
kan ha kommit till vistet antingen genom vindtransport
från andra områden där odling förekommit eller i
samband med att rågmjöl tagits till boplatsen.
     Pollenanalysen talar sammantaget för att platsen
utnyttjats under förhållandevis lång tid av människor
för bosättning. Vegetationsförändringarna är emellertid
inte så omfattande att det skulle kunna röra sig om
någon mer permanent form av bosättning Här har för-
modligen människor bott under kortare perioder,
möjligen säsongsmässigt. Eftersom inga dateringar har
genomförts av torvstratigrafin, så är det svårt att sätta
in resultaten i ett tidsmässigt sammanhang. Det är dock
rimligt att anta att den översta analyserade nivån härrör
från boplatsens sista fas, under första delen av 1900-talet.
I de nedre nivåerna kommer även granen (Picea) in i
undersökningsområdet. Granens inträde i Norrlands
inland är förmodligen förhållandevis sent och lokalt
varierande. Undersökningar längs Lule älvdal visar att
den tidigaste förekomsten av gran i detta område kan
dateras till 770-500 f. Kr (Segerström 1990:55). Om
man antar att granens inträde skedde ungefär samti-
digt i området kring Nykåtavallen och att myrtillväxten
efter detta har varit förhållandevis jämn, så talar detta

för att antropogen inverkan i området i likhet till
Nilasvallen, kan ha inletts redan under tidig järnålder.

9.2 Gråträsk

De två pollendiagrammen från området kring Gråträsket
speglar vegetationen i samma område, men i olika skala
och olika upplösning. Analyserna av det prov som
tagits från bottensediment i en mindre tjärn visar en
mer översiktlig, eller regional bild av vegetationen i
området kring tjärnen (fig 9.3). Den analys som ge-
nomförts av det prov som har tagits från en myr invid
boplatsen RAÄ 300, åskådliggör istället i hög grad för-
hållandena lokalt vid boplatsen (fig 9.4).
     Dateringar som genomförts av makrofossilt material
från tjärnens bottensediment visar att granens intro-
duktion i området har skett förhållandevis tidigt, re-
dan vid 2895±40 BP (eller mellan 1260 och 940 f. Kr,
kalibrerat med 2σ). De två dateringar som genomförts
av profilen härrör båda från nivåer förhållandevis långt
ner i profilen. Anledningen till detta har varit att inget
makrofossilt material i tillräcklig omfattning förekom
de övre nivåerna. Med utgångspunkt ifrån dessa två
dateringar är det omöjligt att avgöra om sedimentens
ackumulationshastighet har varit jämn, eller om det har
förekommit perioder med avvikande tillväxthastighet.
De sediment som ackumulerats mellan de två nivåer som
daterats uppvisar emellertid en genomsnittlig

Figur 9.3. Pollendiagram som visar pollenförekomsten i bottensediment från en mindre tjärn SV om sjön Gråträsket, Norrbotten
(Tilia v.2.0.b.4). I diagrammet finns även dateringarna redovisade.
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ackumulationshastighet som uppgår till cirka en centi-
meter på 46 år. Om det förutsätts att sedimenten även
i den övre delen av profilsekvensen har ackumulerats
med samma hastighet representerar pollendiagrammets
översta nivå tiden vid 1376 BP (eller 574 e. Kr).
     Inga dateringar finns från den analyserade sekvensen
från RAÄ 300. På nivån mellan 88 och 90 centimeter
förekommer emellertid en ökning av den kurva som
representerar granförekomsten, vilket med stor san-
nolikhet motsvarar den nivå som i tjärnsedimenten date-
rats till 2895±40 BP. Om myrens tillväxt har varit jämn
sedan dess innebär detta att ackumulationshastigheten
för myren har varit i genomsnitt en centimeter/100 år.
Denna, förhållandevis låga tillväxt innebär att de prov
som analyserats representerar det sammanlagda pollen-
inflödet till myren under en tidsperiod av 100 år.
     Trots dessa skillnader så överensstämmer de två
diagrammen i hög grad med varandra. Ett jämförelsevis
högt inslag av ädellövträd, så som bland annat alm
(Ulmus) och lind (Tilia) speglar ett relativt öppet land-
skap. Trädvegetationen i området har, åtminstone under
de senaste 3000 åren, domineras av tall och björk, med
inslag av gran.
     I pollendiagrammet från tjärnen förekommer
störningsindikerande arter i stort sett kontinuerligt ge-
nom hela profilen. I samband med en urskiljbar ökning
av kolpartiklar på 56 centimeterss djup i profilen före-
kommer även en ökning av andelen störningsindikatorer.

Detta skulle kunna ses som ett resultat av en skogs-
brand, efter vilken en ökning skedde av växter som
gynnas av öppenhet och anrikning av näringsämnen i
marken. Den ökande förekomsten tycks emellertid ha
fortsatt långt efter skogsbranden, vilket trots att nivå-
erna räknats tätare i sekvensens övre delar, kan tolkas
som tecken på att dessa förändringar istället kan ha
orsakats av mänsklig aktivitet.
     De störningsindikerande arter som uppträder i
diagrammet från RAÄ 300, förekommer i nivåer ända
tillbaka till den tid då granen tycks ha etablerats i om-
rådet. Under denna period kan även ökad förekomst
av bland annat ljung (Calluna) urskiljas, vilket kan tolkas
som att området kring boplatsen hölls öppen. Den
ökning av kolpartiklar som förekommer i diagrammet
från tjärnen kan inte direkt utläsas i dessa resultat. En
mindre ökning kan eventuellt skönjas i nivån mellan
82 och 84 centimeter, vilket skulle kunna motsvara
den i diagrammet från tjärnen. Det är möjligt att den
till synens långsamma torvackumulationen i myren har
medfört att den ökade tillförsel av kol, vilket sannolikt
har skett under en kortare tid, har blivit mindre tydlig.
De indikationer på störningar och mänskliga aktiviteter
som kan urskiljas från pollendiagrammet talar emeller-
tid för att dessa aktiviteter har varit mycket begränsade,
men förekommit kontinuerligt under mycket lång tid
tillbaka. Vid boplatsen RAÄ 300 och i dess närhet har
sannolikt mer kortvarig, men kontinuerligt återkom-
mande bosättning förekommit.

Figur 9.4. Pollendiagram från boplatsen, RAÄ 300, Gråträsket, Norrbotten (Tilia v.2.0.b.4). Diagrammets 60 cm:s-nivå
representerar myrens översta torvlager. Ovan dessa förekom ett 60 cm tjockt lager av vitmossa.
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Med utgångspunkt ifrån resultaten från de miljö-
arkeologiska undersökningarna kan en diskussion föras
kring bosättning och resursutnyttjande i övre Norrlands
skogsområde under äldre perioder. För att kunna
diskutera dessa frågor är det nödvändigt att försöka
tolka och kategorisera de undersökta boplatserna (se
kapitel 10.1, nedan). Detta är möjligt genom att jäm-
föra dessa med beskrivningar som finns av samisk bo-
sättning under historisk tid, så väl som med olika miljö-
arkeologiska undersökningar av samiska boplatser med
yngre dateringar (boplatser med mjölkningsgärden,
samt Arvidsjaurs gamla kyrk- och marknadsplats).
Jämförelser med modeller som utarbetats av arkeologer
för äldre perioder gör det även möjligt att ta reda på
om de undersökta boplatserna uppvisar några likheter
med äldre jakt- och fångstsamhällen.
     För att utreda om härdarnas rumsliga organisation
vid boplatserna kan användas för tolkningar av bo-
platsernas funktion och användning förs även så väl
en mer ingående diskussion kring tolkningar av rumslig-
het. Till denna diskussion relateras, så väl de miljö-
arkeologiska resultaten som härdarnas placering inom
boplatsområdena. Utifrån de markkemiska karteringa-
rna förs även diskussioner kring den rumsliga organi-
sationen av ytor kring härdarna. Syftet med detta är att
med utgångspunkt ifrån bland annat beskrivningar av
samiska kåtor från historisk tid, försöka bringa klarhet
i hur ytan kring dessa härdar har använts, samt om
någon bostadskonstruktion har förekommit.
     En diskussion förs även kring kronologin vid de
undersökta boplatserna. De pollenanalyser som genom-
förts gör det möjligt att få en kronologisk bild av
vegetationsförändringar som skett vid bosättningarna,
så väl som boplatsernas användningsperiod och konti-
nuitet. Genom jämförelser med andra undersökta
boplatser med härdar i norra Norrlands inlandsområde
kan även en mer generell och geografiskt övergripande
bild erhållas av bosättningen med härdar i detta om-
råde. Detta gör det möjligt att avgöra om de karaktä-
ristiska drag som förekommer vid de undersökta
boplatserna är lokala fenomen, eller om de är del i en
mer spridd bild.

10.1 Kategorisering av boplatserna

De markkemiska karteringarna visar tydligt att det en-
bart utifrån antalet härdar och dessas organisation vid
boplatsen, inte är möjligt att urskilja olika typer av bo-
platser. Boplatser med samma antal härdar och liknande
organisation behöver inte nödvändigtvis uppvisa lik-
nande markkemiska förändringar, utan de kan skilja
avsevärt.
     Genom att jämföra karaktäristiska drag hos boplat-
ser som använts under historisk tid inom samiska sam-
hällen med företeelser vid de undersökta boplatserna
kan ett försök till tolkning och kategorisering göras.
Olika boplatser som har varit i bruk i norra Sveriges
skogsområde och finns beskrivna och dokumenterade
från äldre perioder, kan indelas i ett mindre antal kate-
gorier. Dessa kategorier utgörs främst av olika typer av
säsongsbosättningar, så som vinterboplatser, sommar-
boplatser, samt höst- och vårboplatser (Manker 1947
& 1968). Förutom dessa har även mer tillfälliga boplatser
använts i samband med längre flyttningar mellan olika
resursområden. De bostäder som använts vid dessa
boplatser har huvudsakligen utgjorts av olika typer av
kåtor, men det finns även uppgifter på att kåtor använts
som bostäder även i andra sammanhang. Kåtor före-
kommer bland annat ofta vid nybyggen inom dessa
områden, samt vid platser där kol eller tjära framställts.
Det finns också uppgifter om att särskilda fiskarkåtor
förekommit vid viktiga fiskeplatser. Förutom möjligt-
vis fiskarkåtorna, är dessa kåtaplatser sannolikt relativt
sentida och hör i hög grad ihop med den tidiga
skogsbruksepoken och nybyggesetableringen, vilken
inom Pite lappmark egentligen inte kom igång i någon
större omfattning förrän under 1800-talet (Bylund
1956:82-83; Lindberg u.å:103-106). I samband med den
ökade bofastheten som vid denna tid skedde även bland
de renskötande samerna i området, uppstod sannolikt
dessutom behov av kåtor som användes mer tillfälligt
för tillsyn av renhjorden.
     De uppgifter som finns om de historiska förhållan-
dena i de svenska delarna av Sápmi beskriver huvud-
sakligen väletablerade renskötselsamhällen. En allmän
uppfattning bland många forskare är emellertid att det

10. Diskussion
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äldre samhällssystem och resursutnyttjande som finns
beskrivet från östsamiskt område har varit rådande även
inom västsamiska områden under äldre tid, innan de
statligt initierade marknadsplatserna anlades och en mer
extensiv renskötsel utvecklades (Hultblad 1968:68-71;
Lundmark 2006:20-21; Mulk 1995:10-14 m fl). Om
detta antagande är riktigt borde boplatser äldre än
1600-tal uppvisa större likheter med östsamisk bosätt-
ning, än med det historiskt kända bosättnings- och
boplatsmönstret i norra Sverige (I tabell 10.1 och 10.2
sammanfattas karaktärsdrag hos boplatser inom väst-
samiska renskötselsamhällen, respektive ett skoltsamiskt
samhälle från historisk tid).
     En annan viktig skillnad utgörs av förekomsten av
skriftliga källor som beskriver denna bosättning. Från
tiden före 1600/1700-talet finns det inte särskilt om-
fattande beskrivningar av bosättningen i norra Norr-
lands inlandsområden. Förutom ett begränsat antal
reseberättelser och andra typer av beskrivningar, finns
endast ett mindre omfattande kameralt material som
kan bidra med information om äldre bosättning och

resursutnyttjande i området. Från perioden efter 1600
e. Kr finns däremot ett betydligt rikare material som
utgörs av allt ifrån bland annat reseberättelser och präst-
berättelser till kameralt material så som skattelängder
och insyningshandlingar (se t ex Aronsson 1991:10-11
och Lundmark 1982:57-66, 78-88).
     Om ett utpräglat jakt- och fångstsamhälle förekom-
mit i norra Norrlands inlandsområden ända fram till
1600-talet, vilket hävdas av vissa forskare, skulle de
undersökta boplatserna även kunna uppvisa vissa lik-
heter med arkeologiska bosättningsmodeller som ut-
arbetats för denna typ av samhälle. De arkeologiska
modeller som utarbetats för bosättningen under för-
historisk och historisk tid i norra Sverige omfattar även
definitioner av olika typer av boplatser. Dessa modeller
grundas huvudsakligen på studier av sentida jakt- och
fångstsamhällen inom det norra halvklotet. Till skill-
nad från de beskrivningar som finns av samiska sam-
hällen från historisk tid, så är de arkeologiska model-
lerna i hög grad grundade på ett bosättningssystem där
ett mycket större antal människor figurerar, i enlighet

Tabell 10.1. Boplatskategorier inom västsamiska renskötselsamhällen (från skogssamiska områden) under historisk tid
(efter Manker 1968; Ruong 1945 m fl).

Typ av boplats (säsong) Antal  pers/boplats
Boplatsens omfattning 

(konstruktioner ) Karaktär istiskt

Vinterboplatser:
- Kyrk- och  marknadsplatser

Befolkningen i en 
Lappmark 
(handelsmän, 
nybyggare, samer)

Större yta
Större antal kåtor (50-90-tal)
Handelsmännens bodar
Kyrka+prästbostad

Goda kommunikationer
Handel, skatteindrivning, mission

Vinterboplatser:
- Övriga 1 familj/flyttlag En eller ett par kåtor

Närbelägna vinterbetesområden.
Pälshandeln: pälsjakt+handesutbyte:
1. närhet till jaktområden
2. närhet till färdleder
Sannolikt stora variationer i 
användningstid:
- allt från tillfälliga till mer 
permanenta

Höst- vårboplatser 1 familj/flyttlag
Kåtor, förvaringsanläggningar, 
mjölkningsgärde

I närheten av renarnas kalvnings- och 
brunstområden
Fiske ( lokaliserade vid sjöar)
Mer permanenta

Sommarboplatser 1 familj/flyttlag
En eller ett par kåtor
Mjölkningsgärde/-vall

Stort antal, kortare användningst id
Mjölkning av vajor
Närbelägna sommarbetesområden

Lägerplatser 1 familj/flyttlag

En eller ett par härdar
Tältkåtor (båg- och tältstänger 
förvarades vid boplatsen)

Vid flyttväg
Användes kortare tid: variat ioner - 
en natt till flera veckor
Närhet till resurser, mindre viktigt: - 
därför ev stora variationer i 
lokalisering

"Exploateringslokaler"
(Fiskarkåtor, renskötarkåtor etc)

1 familj/flyttlag
(ev andra 
konstellationer) En eller ett par kåtor

Mkt varierande användning och 
lokalisering
Fiskarkåtor: nära sjö eller vattendrag
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med den allmänna uppfattningen om bandsamhällens
organisation. Den modell som Mulk presenterar är emel-
lertid till viss del anpassad efter östsamisk siida-organi-
sation.
     De arkeologiska modellerna är även i hög utsträck-
ning bipolära genom att de beskriver en säsongsmässig
migration mellan ett par basboplatser av näst intill
permanent karaktär. Förutom dessa förekommer även
mer tillfälliga boplatser som använts av ett större eller
mindre antal människor i samband med flyttningar
mellan basboplatser, eller i samband med bland annat
resursutnyttjande. En viktig del i de arkeologiska mo-
dellerna utgörs även av samlingsboplatser, där en större
grupp motsvarande allt från en siida (dvs upp till 17
individer) till ett makroband (upp till 100 individer) sam-
las under en begränsad del av året.
     Likheter i viktiga karaktärsdrag mellan de under-
sökta boplatserna och de boplatstyper som finns be-
skrivna från historisk så väl som förhistorisk tid, utgör

indikationer på att likheter även kan finnas i så väl
användningen av boplatserna som i rådande
bosättningssystem. I tabell 10.3-10.5, presenteras de
karaktärsdrag som har angivits som utmärkande för
olika typer av boplatser i de arkeologiska modellerna.
De modeller som utarbetats av Lars Forsberg och Ingela
Bergman behandlar huvudsakligen äldre perioder, mel-
lan 6000/5000 f. Kr och 400 e. Kr, medan Inga-Maria
Mulks modell har utarbetats för bosättningen inom
Stora Lule älvdal under perioden från Kr. f  fram till
början av 1600-talet (se kap 5, ovan).

10.1.1 Tiden efter 1600 e. Kr
De flesta undersökta boplatser kan hänföras till denna
period. Åldersbestämningarna som genomförts av
boplatserna har emellertid genomförts på flera olika
sätt. Vissa är daterade med hjälp av 14C-analys av kol
från härdar, medan andra är daterade utifrån fynd-
materialet och andra utifrån uppgifter i historiska källor.

Tabell 10.2. Boplatskategorier inom en skogssamisk siida (Suenjel), belägen i det skoltsamiska området (efter Tanner 1929).

* Beräkningar av befolkningen inom Kemi lappmark under 1500-talet, visar att större variationer har förekommit inom
dessa områden.  Här motsvarades 1 siida av 3-35 familjer, eller 16,5-192,5 personer (Tegengren 1952:32-40).

Typ av boplats 
(säsong)

Antal  per s/
boplats

Boplatsens 
omfattning Kar aktär istiskt

Vinterby
1 siida/5 familjer*
(18,7-44,7 pers.)

Större yta (ca 100 ha)
Större antal byggnader

Resursrikt område
Vid vattendrag
I vinterbetesområden
Tillgång till bränsle
Anv. 3 mån/år (dec/jan-mars/apr)
Mkt. lång kontinuitet (80-100 år)
Jaktlag (under vårvinter)

Vårboplats
1 familj/flyttlag
(3,7-8,9 pers.) 1-2 kåtor eller stugor

I renarnas kalvningsområden
Anv. under ett par månader/år
Vajor hölls under uppsikt. Övriga hjorden släpptes fritt

Sommarboplats 1 familj/flyttlag 1-2 kåtor eller stugor

Fiske: lokaliserade vid fiskesjöar i skogsområdet
Renarna släpptes fritt
Anv. under ca 3 mån/år
(Fiske v id ishavskusten: fiskelag)

Höstboplats 1 familj/flyttlag 1-2 kåtor eller stugor

Fiske: närhet t ill sjöar eller vattendrag
Tillgång till lavbete och bränsle
Anv. 3-4  mån/år
Jakt: pälsdjur (ren och andra), fågel
Insamling och utskiljning av renarna (t idigare vildrensjakt?)

Tillfällig boplats 
under hösten

8-12 män och äldre 
pojkar 
(från hela s iidan ) ?

I skogsområdet
Anv. under kortare t id i samband med insamling och 
utskiljning av renar (ev. t idigare i samband med jakt på vild 
ren)
På "lämpligt" avstånd från fångstanläggningar

Lägerplats använd 
sommartid

8-12 män och äldre 
pojkar 
(från hela s iidan ) ?

I yttre kustbandet
Anv. i samband med marint fiske och däggdjursfångst.
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Tabell 10.3. Kriterier för boplatsklassificeringen enligt Forsberg (1985).

Typ av boplats Utmärkande egenskaper

Liten basboplats

Den lokala gruppen (4-8 familjer)
Flera olika aktiviteter - variation i fyndmaterialet
Lokalisering: för att minimera avståndet till olika, spridda resurser
Stor diversitet och heterogenitet i fyndmaterialet
Anv. för resursutnyttjande

Större basboplats

Mikrobandet (= 100 pers.)
Lokalisering: för att minimera avståndet till olika, spridda resurser
Stor diversitet och heterogenitet i fyndmaterialet
Anv. för resursutnyttjande

Exploateringslokal

Arbetsgrupp eller storfamilj
Liten grad av diversitet och heterogenitet i fyndmaterialet
Fyndmaterialet: kopplat t ill utnyttjandet av ett fåtal resurser - mer enhetlig bild

Samlingsboplats

Makrobandet (150-300 pers.)
I närheten av en rik och pålitlig resurs
Anv. av sociala skäl
Förvaringsanläggningar förekommer

Transitboplats

Den lokala gruppen (4-8 familjer)
Tillfällig lägerplats: anv. i samband med flyttningar mellan basboplatser
Vid flyttled

Tabell 10.4. Kriterier för boplatsklassificeringen enligt Bergman (1995).

Typ av  boplats Utmärkande egenskaper

Basboplats

Plats för längre t ids bosättning (en säsong eller större delen av året)
Centrum för resursutnyttjandet i området
Det huvudsakliga redskapst illverkningen, bearbetningen och underhållsarbetet
Flera familjer, motsvarande ett mikroband
Kvantitativt  omfattande fyndmaterial, med stor funktionell och petrografisk variat ion
Stor ytmässig utbredning (flera anläggningar och/el. stora mängder skörbränd sten)
Olika akt iv itetsytor inom boplatsområdet
I närheten: flera exploateringslokaler

Lägerplats

Kortvarig bosättning
Bas för verksamheter utanför boplatsen
Används av en lokal grupp eller en t illfälligt  sammansatt arbetsgrupp
Används i samband med resursutnyttjande
Mindre omfattande fyndmaterial med lite funktionell och petrografisk variat ion
Få anläggningar, liten mängd skärvsten
Organiserad med avseende på ett  antal olika akt iv iteter
Exploateringslokaler i närheten

Exploateringslokal

Dags- eller dygnslång exploatering av en eller ett  fåtal specifika resurser
En eller ett fåtal individer i en arbetsgrupp
Fyndmaterialet  påvisar ett fåtal aktiviteter - med liten funktionell och petrografisk 
variation
Få anläggningar v id boplatsen
I närheten: t  ex  fångstgropssystem, råvaruförekomster

Samlingsboplats

Kortare t ids bosättning vid ett  eller ett  fåtal t illfällen under året
Samlingsplats för många mikroband
I områden med rika resursförekomster
Ytmässigt omfattande, flera anläggningar
Religiösa och rituella aktiviteter

Förråd/gömma U ndangömda förråd av mat och/el. redskap och arbetsmaterial
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De varierande dateringsmetoderna innebär svårigheter
med att sätta in de olika boplatserna i en gemensam
kronologisk kontext. Sedvanan att använda boplatserna
under en lång tid, vilket tycks vara karaktäristiskt för
bosättning med härdar i norra Norrland, innebär även
problem vid tolkningar av kronologiska förlopp så väl
som jämförelser mellan olika boplatser.
     Med utgångspunkt ifrån den information kring
boplatserna som kan fås med hjälp av skriftligt käll-
material, så väl som anläggningar och konstruktions-
rester som finns bevarade vid boplatserna kan en in-
delning göras i tre kategorier. Den första kategorin ut-
görs av ”boplatser med mjölkningsgärden eller
mjölkningsvallar”. Till denna hör de tre undersökta
boplatserna med mjölkningsgärden som är belägna i
de nordvästra delarna av Östra Kikkejaurs sameby
(Nilasvallen, Nykåtan, Åssiejaurgedd). Förutom dessa kan
även sannolikt boplatsen vid Arvträsket, Gråträsk
sammanföras till denna kategori. Denna boplats har
tidigare tolkats som en mjölkningsvall med utgångs-
punkt ifrån vegetationsförändringar som skett på platsen,
samt uppgifter i avvittringskartan från området, där
platsen har markerats som ängsmark (Aronsson

1991:72). De vegetationsförändringar som kan kopplas
till mer omfattande renskötsel har daterats till 1700-
och 1800-talet och kan således också kronologiskt
kopplas till en period då renskötsel var etablerad i
området. Ännu idag förekommer emellertid tydliga
vegetationsförändringar, så väl som anrikning av fos-
for och organiskt material på platsen. Liknande mark-
och vegetationsförändringar påträffades även vid
fältundersökningarna av boplatsen RAÄ 204, i Jämtland.
Förutom dessa finns vid boplatsen även en stenlagd
förvaringsgrop av den typ som vanligtvis går under
benämningen mjölkningsgrop. Så väl mjölknings-
gropen som vegetationsförändringarna kan ses som
indikationer på att mjölkning av vajor förekommit även
vid denna boplats. Mycket talar även för att det östra
härdområdet vid Nilasvallen sannolikt har utgjort en
boplats med mjölkningsgärde, liknande den bosättning
som idag finns restaurerad vid Nilasvallen. Denna
boplats uppvisar stora likheter med de undersökta
boplatserna med mjölkningsgärden med avseende på
markkemiska anrikningar, men resultaten antyder även
att det kan finnas likheter även i tillväxten hos tallar
som tidigare stått inom mjölkningsgärden vid boplatsen.

Tabell 10.5. Kriterier för boplatsklassificeringen enligt Mulk (1995).

Typ av boplats Utmärkande egenskaper

Basboplats (vinter)

Samlingsboplats. Hela familjer, flera lokala grupper
Fyndmaterialet: mångfald, heterogenitet
Lokaliserad: vid vattendrag - för bra kommunikat ionsmöjligheter;  
i ett resursrikt område inom barrskogsregionen
Bostäder i rader, med 3-8 st/rad
Även: förrådsanläggningar
Större offerplats i närheten

Basboplats (sommar)

Vid vattendrag i resursrika områden i fjällbjörksområdet
Jakt, fiske och insamling
En grupp av härdar, samlade eller spridda
Anv. av hela familjer, motsvarande en lokal grupp (44-66 pers)

Jaktboplats

Mindre antal bostäder i grupp (2-3 st) , motsvarande ett  jakt lag
I resursrika områden
I närheten av fångstgropssystem
Jordugnar, förrådsanläggningar
Fynd: kopplade till jakt och tillvaratagandet av jaktprodukter
I närheten: mindre offerplatser

Fiskestation
Lik jaktboplatser
Fynd kopplade till fiske

Transitboplats

Vid vattendrag längs flyttleden
Ej nödvändigtvis i de bästa resursområdena
Fynd: likt basboplatserna.
Kokgropar och jordugnar kan förekomma
Gravar och offerplatser i närheten
Anv. av hela familjer, motsvarande en lokal grupp
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     Förutom mjölkningsvallarna finns det även ett fler-
tal uppgifter kring den lokal som går under benämningen
”Arvidsjaurs gamla kyrk- och marknadsplats” (RAÄ
471), vilken behandlas under en egen kategorirubrik.
Både skriftligt och arkeologiskt källmaterial beskriver
användningen och organisationen av denna boplats
som anlades under 1600-talet. Den typ av samlings-
boplats som 1600-talets kyrk- och marknadsplatser har
utgjort skiljer sig sannolikt i flera avseenden från
samlingsboplatser som kan ha förekommit under tidigare
perioder. En skillnad mellan 1600-talets samlingsplatser
och eventuella äldre samlingsboplatser, är sannolikt att
det på de samlingsplatser som användes under 1600-
talet,. etablerades kyrkor och sannolikt även ett större
antal bodar och andra typer av fasta konstruktioner.
Förutom samer och handelsmän, var även lappmark-
ens nybyggarbefolkning ålagda att vistas vid kyrk- och
marknadsplatsen under fastlagda tider på året.
     Vid övriga undersökta boplatser som härrör från
perioden efter 1600 e. Kr förekommer inte några be-
varade konstruktioner eller någon skriftlig dokumentation
som vittnar om hur dessa har använts. Tolkningar av
dessa måste istället utgå från mer generella beskrivningar
av samisk bosättning under denna tid. Det är också
möjligt att tolka dessa genom jämförelser med de under-
sökta boplatserna med mjölkningsgärden och
Arvidsjaurs gamla kyrk- och marknadsplats.

Boplatser med mjölkningsgärden eller mjölkningsvallar
De boplatser som sannolikt senast har varit i bruk av
de undersökta boplatserna utgörs av de tre boplatser
med mjölkningsgärden, belägna i de nordvästra delarna
av Östra Kikkejaurs sameby (Nilasvallen, Nykåtan,
Åssiejaurgedd). Vid samtliga av dessa boplatser förekom-
mer rester efter träkonstruktioner, vilka talar för att
dessa sannolikt inte har varit övergivna särskilt länge.
De finns även omnämnda i lappskattelandshandlingar
från 1800-talet, vilket skulle kunna vara tiden för
boplatsernas huvudsakliga användningsperiod.
     Hur renskötsel har bedrivits och hur den skogs-
samiska kulturen har sett ut i skogsområdena vid Pite
älv under 1800- och början av 1900-talet, finns det ett
flertal uppgifter kring (Manker 1968; Ruong 1945). Med
utgångspunkt ifrån de uppgifter som finns kring boplat-
ser med mjölkningsgärden kan dessa boplatser betraktas
som sommarboplatser, där renar har mjölkats. I skrift-
lig dokumentation finns emellertid uppgifter om att
åtminstone någon av boplatserna kan ha använts främst
under hösten. Det flexibla bosättningsmönstret som
tycks ha varit karaktäristiskt för skogssamisk sommar-
bosättning kan mycket väl ha inneburit stora variationer i
användningen av boplatserna, där vissa boplatser an-

vändes flera gånger per sommar, medan andra inte alls
användes varje år och där olika boplatser huvudsakligen
användes under olika delar av barmarkssäsongen.
     De markkemiska karteringarna av dessa boplatser
uppvisar emellertid inga mer omfattande fosfat-
anrikningar inom de ytor som ingärdats av gärdena, vilket
kanske skulle kunna ha förväntas. Mer ytmässigt om-
fattande anrikningar förekommer istället strax ut-
anför inhägnaden. En förklaring till detta kan vara att
renhjorden samlades utanför gärdet, och bara de vajor
som skulle mjölkas togs in. Det skulle också ha kunnat
vara så att renarna hölls samlade utanför gärdet under
en längre tid i samband med mjölkningen, medan den
tid som de hölls inne i gärdet var allt för kort för att
någon mer omfattande gödning och nedtrampning av
vegetationen har kunnat ske. När den äldre formen av
skogssamisk renskötsel med mjölkning av vajorna före-
kom i området var även renhjordarna betydligt mindre
än dagens renhjordar, vilket i hög grad bör ha haft in-
verkan på graden av markpåverkan. Den sista samen
som brukade Nilasvallen i samband med utövandet av
skogssamisk renskötsel av äldre typ ägde, i slutet av
1800-talet, sammanlagt enbart 46 renar, varav 13
stycken utgjordes av kalvar och vajor (Aro 1997:7). Om
enbart vajorna togs in i gärdet i samband med
mjölkningen innebär detta att endast ett fåtal renar
verkligen befunnit sig inuti gärdet. En annan anledning
till varför den huvudsakliga anrikningen har skett utanför
gärdena skulle kunna vara att dessa flyttats, vilket inne-
bär att anrikningen istället utgör platsen för det äldre
gärdet. Det finns även uppgifter om att ”dubbelgärden”,
vilka utgörs av två gärden byggda intill varandra, före-
kommit i undersökningsområdet (Aronsson 1991:68;
Ullenius 1937:115). Det faktum att anrikning återfinns
utanför alla tre gärden skulle i sådana fall innebära att
samtliga gärden flyttats och att ingen mer omfattande
anrikning ännu hunnit ske inuti de nya gärdena.
     Äldre härdar förekommer inuti gärdena vid så väl
Nilasvallen som vid Nykåtavallen, vilket talar för att
platsen där dagens mjölkningsgärden idag finns sannolikt
har utgjort äldre kåtaplatser. Förutsättningen för detta
är att härdarna har använts inuti en äldre bostad, och
inte som rökeldar i samband med mjölkningen. Härdarnas
konstruktion och fyllning påminner i hög grad om de
härdar som vanligtvis tolkas som bostadshärdar. De
rökeldar som finns beskrivna från det skogssamiska
området tycks inte heller ha varit stenkantade (se bl a
Roung 1945:131-134). De anrikningar av fosfor och
organiskt material som förekommer i anslutning till den
härd som ligger inuti mjölkningsgärdet vid Nilasvallen
uppvisar även likheter med de övriga undersökta
härdarna (se kap 8). Detta talar för att härden i gärdet
har haft en liknande funktion som de övriga härdarna,
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vilka sannolikt har använts inuti bostäder. Undersökning-
arna av en boplats lokaliserad öster om den restaure-
rade boplatsen Nilasvallen (dvs det östra härdområdet)
ger dessutom indikationer på att denna boplats kan ha
utgjort en tidigare bosättning vid Nilasvallen, där yt-
terligare ett mjölkningsgärde förekommit (se kap 8).
Detta talar snarare för att man, åtminstone vid
Nilasvallen, inte byggde ett nytt gärde i direkt anslut-
ning till det gamla, utan istället flyttade så väl gärdet
som kåtan eller kåtorna en längre bit inom boplats-
området.
     Boplatsen vid Arvträsket skiljer sig från de övriga
undersökta boplatserna med mjölkningsgärden inom
Östra Kikkejaurs samebyområde genom att det vid
denna boplats inte finns några spår efter någon in-
hägnad eller timmerkåta.  Detta behöver emellertid
inte innebära att sådana konstruktioner inte har före-
kommit vid boplatsen, utan dessa kan ha brutits ner
eller avlägsnats från boplatsen på annat sätt. Specifikt
för lokalen vid Arvträsket är även förekomsten av en
stenskodd förvaringsgrop, vilken i hög grad överens-
stämmer med de mjölkningsgropar som användes vid
mjölkningsvallar längre söderut i Sápmi. Denna typ av
förvaringsgrop har inte dokumenterats i samband med
tidigare undersökningar av skogssamisk kultur i områ-
det och något liknande förekommer inte heller vid de
övriga undersökta boplatserna (Ruong 1945:138-139).
Skillnader kan också urskiljas med avseende på
bosättningarnas påverkan av så väl de markkemiska
förhållandena som vegetationen i anslutning till
boplatserna. Vid Arvträsket har betydligt större anrikning
av fosfor och organiskt material skett, än vad som är
fallet vid samtliga av de andra tre boplatserna. Detta
talar för att denna boplats har använts mer intensivt
eller under längre tid än de andra boplatserna.
Anrikningarnas rumsliga fördelning vid boplatsen är
trots detta i hög grad jämförbar med de övriga
boplatserna, med anrikning huvudsakligen inom två
större ytor inom boplatsområdet. På grund av frånva-
ron av konstruktionsrester vid boplatsen är det däre-
mot svårt att avgöra huruvida de markkemiska
anrikningarna faktiskt har en rumslig koppling till den
yta där renarna samlats. Den rumsliga koppling som
finns mellan den öppna ytan i skogen som uppvisar
tydliga vegetationsförändringar och anrikning av bland
annat fosfor och organiskt material, kan emellertid
tolkas som att renhjorden har samlats ihop på samma
plats där vajorna mjölkades. I området där lokalen är
belägen ser även den omgivande naturmiljön lite annor-
lunda ut än vid de övriga lokalerna. I anslutning till
Nilasvallen och Nykåtavallen så väl som vid
Åssiejaurgedd finns stora, torrare skogsområden med
främst tallskog, medan lokalen vid Arvträsket är belä-

gen i ett kuperat landskap, tätt omgärdat av våtmarker.
Detta kan ha inneburit att man vid Arvträsket valde att
samla ihop renhjorden på samma plats som vajorna
mjölkades, medan man vid de andra lokalerna däre-
mot hade så gott om utrymme att hela renhjorden
kunde beta utanför gärdet.
     Förutom olikheterna mellan boplatserna med av-
seende på de markkemiska förhållandena finns även
tydliga skillnader i resultaten från pollenanalyserna.
Aronssons pollenstudie av mjölkningsvallar med tydlig
gräsvegetation talar för att vissa karaktäristiska för-
ändringar av vegetationen förekommer i samband med
användningen av dessa platser (Aronsson 1991:47-49).
Dessa kan studeras genom förekomst  av vissa specifika
typer av pollen. I denna studie benämns dessa typer
som indikatorarter, trots att det vid pollenanalysen inte
alltid är möjligt att urskilja pollen på artnivå. Därför
omfattar begreppet indikatorarter i detta fall, så väl
släkt- som familjenamn.
     Indikatorarter som urskiljs i Aronssons studie från
1991, utgörs av ängssyra/bergsyra (Rumex acetosa/
acetosella), mållväxter (Chenopodiaceae), korgblommiga
växter (Asteraceae undiff.), nejlikväxter (Caryophyllaceae)
och mjölkört (Epilobium). Karaktäristiskt är även före-
komst och ett antal mer eller mindre tydliga toppar av
gräs (Poaceae). Vanligt förekommande på platser där
renar samlats är också rosväxter (Rosaceae), och då
främst av släktet Rubus. Arter som indikerar att land-
skapet öppnats upp utgörs enligt Aronsson av kovall
(Melampyrum), smörblommor (Ranunculus), flockblomstriga
växter (Apiaceae) och en (Juniperus). Övriga kultur-
indikerande växter som Aronsson funnit vid sina ana-
lyser är rödkämpar/groblad (Plantago media/major) och
nässla (Urtica). Mer osäkra indikatorarter, vilka trots
allt ofta förekommer vid dessa gärden, utgörs av älg-
gräs/älgört (Filipendula) och gråbo (Artemisia). Arter
som, enligt Aronsson skulle kunna utgöra möjliga
indikatorer, men som inte påträffats mer än som enstaka
pollen utgörs av trampört (Polygonum aviculare), linnea
(Linnea borealis) och skogsstjärna (Trientalis europaea).
     Av de indikatorarter som enligt Aronssons definition
skulle vara karaktäristiska för mjölkningsgärden före-
kommer endast ett fåtal vid Nilasvallen och Nykåta-
vallen (se kap 9). Det är främst en ökning av andelen
gräspollen som är tydlig vid de båda lokalerna, vilket
talar för att markstörningar skett. Syror (Rumex), vilka
förekommer genomgående i Aronssons studie, före-
kommer knappt alls vid de två undersökta lokalerna. En-
dast vid Nykåtavallen förekommer enstaka pollen från
ängssyra/bergsyra. Förutom dessa förekommer även
mållväxter, korgblommiga växter, flockblomstriga
växter och älggräs/älgört i provet från denna boplats.
Vid Nilasvallen förekommer fyra av de tretton växter
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som, enligt Aronsson, utgör säkra indikationer på att en
renvall eller ett rengärde funnits på platsen (dessa ut-
görs av Juniperus, Poaceae, Apiaceae och Rosaceae). För-
utom dessa så förekommer även tre  av de fem mer
osäkra indikatorarterna som Aronsson räknar upp (d v s
Artemisia vulgaris, Filipendula och Linnaea). Huruvida ros-
växter (Rosaceae) kan användas som indikation för
mänskliga aktiviteter i just detta område kan kanske
anses vara tveksamt, eftersom denna pollentyp före-
kommer i hela pollensekvensen i ungefär samma om-
fattning. Trots skillnaderna på artnivå mellan de av
Aronsson undersökta boplatserna och de två boplatserna
med mjölkningsgärden finns likheter om förekomsten
av det totala antalet indikatorarter beaktas (fig 10.1).
En jämförelse mellan Arvträsklokalen och Nilasvallen
visar tydligt att aktiviteterna vid Nilasvallen har orsa-
kat större påverkan på vegetationen, sett till den totala
andelen indikatorarter.  Detta gäller både för de arter
som enligt Aronsson är indikerande för mjölkningsvallar,
men också för de arter som mer allmänt anses vara
indikerande för bosättning (se fig 10.1). Ett problem vid
tolkningen av dessa pollenanalyser är emellertid det
begränsade antalet indikatorarter som förekommer i
analyserna från dessa boplatser. Den totala mängden
indikatorarter utgör endast promillehalter av den totala
pollensumman vid samtliga analyser, vilka får utgöra
grunden för tolkningar. Detta kan också få till följd att

mindre förändringar av någon enstaka indikatorart kan
få stora konsekvenser för tolkningarna.
     Skillnaderna mellan pollenanalyserna från dessa
vallar och Aronssons pollenanalyser behöver emeller-
tid inte nödvändigtvis enbart har orsakats av skillnader
i funktion och användning av boplatsen, utan kan ha
mer metodologiska förklaringar. Orsaken till att en stor
andel av de arter som Aronsson hittar vid sina analyser
inte förekommer vid Nykåtavallen och Nilasvallen kan
vara den långsamma tillväxt som tycks ha förekommit
i de myrar från vilka prov  analyserats. Dateringarna
talar för att torvackumulationen kan ha uppgått till en
ccentimeter på 90 år, vilket innebär att den bild av ve-
getationen som analyserna kan bidra med är förhållan-
devis kronologiskt lågupplöst. Eftersom de analyserade
proven togs ut varannan centimeter medför detta även
att nästan hundra år av torvtillväxt och pollen-
deponering skett mellan varje prov. De resultat som
pollenanalysen ger representerar därför endast inblickar
i hur vegetationen såg ut under en avgränsad period.
Mellan dessa inblickar har dessutom perioder som
omfattat cirka 90 år förflutit. Ett samhälle som det
skogssamiska, med frekventa flyttningar mellan olika
boplatser och vallar kan inte heller förväntas att efter-
lämna särskilt markanta och långvariga vegetations-
förändringar. Aronssons resultat visar också att de för-
ändringar som kan urskiljas vid lokaler där renar samlats

Figur 10.1. Andelen indikatorarter (i ‰ av den totala pollensumman) vid Nilasvallen,
respektive lokalen vid Arvträsket, som anses vara indikerande för mjölkningsvallar,
respektive för bosättning i allmänhet (diagrammet har skapats i C2 v1.3). För en
utförlig beskrivning av dessa arter, samt av den kronologiska indelningen, se kap. 10.3.1.
En stor andel av de pollen som förekommer vid Nilasvallen utgörs av gräs (Poaceae),
medan den ökning som kan ses i Arvträskdiagrammet mellan cirka 800 och 300 BP
nästan uteslutande består av kovall (Melampyrum).
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ihop vid upprepade tillfällen inte uppvisar några kraf-
tiga förändringar i pollensammansättningen. Vad man
istället kan se är förekomsten av ett ytterst litet antal
pollen av olika arter. Eftersom den förändring som kan
urskiljas i pollensammansättningen vid dessa lokaler
är så extremt liten, så kan man även förvänta sig att de
få pollen som skulle kunna indikera att Nilasvallen och
Nykåtavallen använts för mjölkning kan vara mycket
svåra att spåra i den stora mängd pollen som under 90
år deponerats i våtmarken. Man skulle också kunna
tänka sig att de nivåer i profilen som inte räknats kan

representera perioder då mjölkning skedde vid vallen.
Det kan därför inte helt uteslutas att de arter som före-
kommer vid de lokaler som Aronsson undersökt kan
ha växt vid så väl Nilasvallen som Nykåtavallen, trots
att pollenanalysen inte visar detta.
     Skillnaderna i pollensammansättningen vid de olika
boplatserna kan emellertid även ses mot bakgrund av
de skillnader som faktiskt finns i bland annat fosfat-
halt mellan Arvträsklokalen och de övriga lokalerna.
Den betydligt högre anrikning av fosfor som skett vid
Arvträsket innebär att bättre förutsättningar med stor

Tabell 10.6. Karaktäristiska drag hos boplatser med mjölkningsgärden/-vallar, samt boplatser som med utgångspunkt ifrån de
miljöarkeologiska undersökningarna, har tolkats som mjölkningsvallar.

Markkemiska data:

Lokal Ålder
Antal 
härdar

Intensitet 
(fosfathalt) Rumslig bild Andra faktorer för tolkning Tolkning

1. Nilasvallen 1800-tal
1

(+1 kåta) Mellan

Ett mindre antal 
avgränsade ytor med 

anrikning

Historisk dokumentation: 
- insyningshandlingar
Materiella spår:
- gärde, kilar
Flack topografi
Närhet till bäck och våtmark Mjölkningsvall

2. Nilasvallen - 
Ö härdområdet

Historisk tid 
(ev 1700-tal) 2 Mellan

Ett mindre antal 
avgränsade ytor med 

anrikning

Markdata som överensstämmer med 
lokal 1-6
Liknande antal härdar som vid dessa 
lokaler
Tecken på ökad tillväxt hos en tall vid 
boplatsen
Flack topografi
Närhet till bäck och våtmark Mjölkningsvall

3. Nykåtan 1800/1900-tal
1 kåta

(+2 härdar) Mellan

Ett mindre antal 
avgränsade ytor med 

anrikning

Historisk dokumentation: 
- insyningshandlingar
Materiella spår:
- gärde, kilar
Flack topografi
Vid större myr Mjölkningsvall

4. Åssiejaurgedd Sen historisk tid 1 Låg-Mellan

Ett mindre antal 
avgränsade ytor med 

anrikning

Historisk dokumentation: 
- insyningshandlingar
Materiella spår:
- gärde, kilar
Flack topografi
Vid sjö, myrmark i närheten Mjölkningsvall

5. Arvträsket 1700-1800-tal ev 1 Hög

Ett mindre antal 
avgränsade ytor med 

anrikning

Historisk dokumentation: 
- avvittringskarta
Vegetationsförändringar:
- nutida, pollenanalys
Kuperat, fuktigt område
I anslutning till våtmark, sjö Mjölkningsvall

6. Storulvån
RAÄ 204 Historisk tid? 2 Låg

Ett mindre antal 
avgränsade ytor med 

anrikning

Materiella spår: 
- mjölkningsgrop
Vegetationsförändringar:
- nutida
Markdata som överensstämmer med 
lokal 1-5
Belägen på åskrön
Kuperad topografi Mjölkningsvall
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sannolikhet funnits för näringskrävande vegetation att
etableras på denna boplats än på de övriga undersökta
boplatserna.
     De avvikelser som lokalen vid Arvträsket uppvisar
skulle kunna tolkas som att denna boplats hör ihop
med en helt annan tradition för renmjölkning, där
mjölken förvarades i en grop i marken och där eventuellt
inga gärden förekom. En mer sannolik förklaring är
emellertid att skillnaderna orsakats av att boplatserna
har använts på olika sätt i samband med renskötsel
under barmarksperioden. Lokalen vid Arvträsket kan
ha använts under en annan del av året än de övriga
lokalerna. Det är möjligt att denna plats användes under
högsommaren när mjölkningen skedde som mest in-
tensivt, medan de övriga lokalerna kanske främst var i
bruk under sensommaren och hösten. För Nilasvallens
och Nykåtavallens del finns det dokumentation som
talar för att dessa boplatser användes under denna,
senare period (Aro 1997:8; Hedman 2003a:207-209).
Vid båda lokalerna finns emellertid kilar i träden (sa. tarfos),
vilket ger antydan om att boplatserna även har använts
under mjölkningssäsongen. För boplatsen vid
Åssiejauratj finns inga uppgifter kring vilken del av året
den använts. I ett insyningsprotokoll för den östra delen
av Malmesjaurs lappskatteland från 1844 nämns emeller-
tid sjön Åssjejauratj (el. Åssiejaur) som en viktig fiske-
sjö inom lappskattelandet. Vilken fisk som fiskades och
under vilken del av året fisket bedrevs nämns dock inget
om i lappskattelandshandlingarna. Ingen uppgift finns
heller om huruvida fisket bedrevs i samband med vis-
telse vid boplatsen Åssiejaurgedd.
     En annan förklaring till skillnaderna skulle kunna
vara att lokalen vid Arvträsket använts mer intensivt
än de övriga. Arvträsket kan ha varit en lokal som man
ofta återkom till och som användes varje år, medan de
andra boplatserna var i bruk mer sporadiskt och därför
inte användes varje år i samband med mjölkningen.
Det kan också vara så att boplatsen vid Arvträsket
användes av renskötare med hjordar som var större än
de som renskötarna inom de västra delarna av
undersökningsområdet innehade. Det är däremot min-
dre troligt att skillnaderna skulle ha orsakats av varia-
tioner i bosättningskontinuitet mellan de olika
undersökningsområdena eftersom resultaten av pollen-
analyserna från så väl Nykåtavallen som Nilasvallen
visar att bosättning har förekommit förhållandevis
kontinuerligt på dessa platser under lång tid tillbaka.
     Den undersökta boplatsen RAÄ 204 i Jämtland
uppvisar stora likheter med lokalen vid Arvträsket. Vid
RAÄ 204 förekommer en distinkt, öppen yta med tydliga
vegetationsförändringar. Denna yta domineras av en
matjordsliknande jordmån, vilken är bevuxen med en
gräsdominerad markvegetation. Inom denna yta före-

kommer även markanta anrikningar av så väl fosfor
som organiskt material. Trots att de anrikningar som
förekommer vid RAÄ 204 inte är lika kraftiga som vid
Arvträsket, överensstämmer den rumsliga bilden i hög
grad mellan de två boplatserna. I likhet till Arvträsk-
lokalen förekommer inte heller några gärdesrester på
den yta där renarna sannolikt har samlats ihop och
mjölkats vid RAÄ 204, även om det mycket väl kan ha
förekommit. Vid båda boplatserna förekommer dess-
utom stenlagda förvaringsgropar. Vid RAÄ 204 har
bostäderna sannolikt utgjorts av torvkåtor, vilket inte
tycks ha varit fallet vid Arvträsklokalen.
     Inga pollenanalyser har genomförts i anslutning till
RAÄ 204, vilket utesluter mer ingående jämförelser med
avseende på vegetationsförändringar. Vid ett flertal
liknande boplatser i Jämtland och Härjedalen har
emellertid tidigare vegetationsförändringar undersökts
med hjälp av pollenanalys (Wallin & Aronsson 1998;
Ljungdahl 2005). Resultaten från dessa visar att liknande
vegetationsförändringar som förekommer vid Arvträsket
och de övriga av Aronssons undersökta mjölk-
ningsvallar även förekommer vid dessa lokaler. Perio-
der med ökning av flera av de indikatorarter som defi-
nierats av Aronsson, bland annat gräs och syror, kan
ses i samtliga analyser.

Den gamla kyrk- och marknadsplatsen i Arvidsjaur
Den gamla kyrk- och marknadsplatsen i Arvidsjaur
ingår som en del i den församlingsbildning och det system
för handel och beskattning som etablerades under 1600-
talet i Sverige. På denna plats har ett större antal män-
niskor vistats under kortade delar av året, främst under
vinterhalvåret. Hur länge vistelserna vid kyrk- och
marknadsplatsen varade finns inga exakta uppgifter på.
Under början av 1600-talet var samerna ålagda att un-
der vinterhalvåret samlas vid kyrk- och marknadsplatsen
under sammanlagt åtta veckor, för att bland annat delta
i gudstjänster och katekesundervisning (Bergling
1964:126). Denna bestämmelse tycks emellertid inte
ha följts i någon större utsträckning, vilket innebär att
de perioder som befolkningen i lappmarken samlades
på platsen sannolikt har varit kortare än de stipulerade
veckorna. Någon mer omfattande permanent bosätt-
ning förekom sannolikt inte på platsen, och under vissa
perioder fanns inte ens någon fast bosatt präst. Anled-
ningen till detta var främst de dåliga förutsättningar
som uppges ha funnits för odling i området (Lundholm
2003:17).
     Många beskrivningar av äldre kyrk- och marknads-
platser nämner även en indelning av området i olika
boplatsenheter, där samer, handelsmän och nybyggare
hade egna avgränsade områden. Denna indelning kan
även urskiljas i resultaten från så väl de arkeologiska
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undersökningarna som den markkemiska kartering som
genomförts vid platsen. Fornlämningar och anrikningar
av fosfor och organiskt material förekommer koncen-
trerat till ett antal mindre ytor, vilka med stor sannolik-
het har utgjort olika bosättnings- och aktivitetsytor
inom marknadsplatsområdet. Det sammanlagda om-
rådet för kyrk- och marknadsplatsen är även betydligt
större än samtliga andra undersökta boplatsområden
och uppgår till närmare 10 ha, vilket ytmässigt skulle
kunna motsvara en mindre vinterby av östsamisk typ.
Även det sammanlagda antalet fornlämningar och det
fyndmaterial som påträffats på platsen är betydligt mer
talrikt än vid andra undersökta boplatser med härdar.

Övriga boplatser från perioden efter 1600 e. Kr
Förutom de ovan beskrivna boplatserna har även andra
boplatser från historisk tid undersökts, vilka inte finns
omnämnda i historiska källor eller muntlig tradition.
Dessa utgörs av lokalen RAÄ 633 vid Jäknajaure, samt
lokalerna RAÄ 47 och 173, vid Holmträsket.
     Boplatsen RAÄ 633 har använts åtminstone under
1700-talet, vilket sannolikt är samtidigt med Nilasvallens
äldsta fas. Vid boplatsen förekommer ett jämförelsevis
stort antal härdar, anlagda i en rad som i stort sett löper
längs en mindre bäck. Inga mer omfattande arkeologiska
undersökningar och dateringar har emellertid genom-
förts i anslutning till denna boplats, vilket innebär att
det är svårt att avgöra huruvida härdarna vid boplatsen
använts samtidigt eller om de härrör från olika
bosättningsfaser. De markkemiska undersökningar som
genomförts visar dock otvetydigt att bosättningen en-
dast i ytterst liten grad har orsakat markförändringar.
Trots detta ger de markkemiska anrikningarna emellertid
indikationer på att ytorna öster, respektive väster om
härdarna har använts på olika sätt. Ytan öster om
härdarna, vilken vetter mot ett fuktigare område i an-
slutning till bäcken, har karaktären av ett ytterområde,
medan ytan väster om härdarna uppvisar anrikningar
av fosfor och i viss utsträckning även organiskt material.
Detta kan tolkas som att ytan väster om härdarna har
utgjort boplatsens huvudsakliga aktivitetsområde,
medan ytan mellan härdarna och bäcken utgjort en
perifer del av boplatsen.
     Med utgångspunkt ifrån den ytterst begränsade
markpåverkan som är karaktäristiskt för denna boplats
är två tolkningar möjliga. Antingen har boplatsen an-
vänts för kortvarig, återkommande bosättning av ett
mindre antal människor eller mer enstaka användning
av ett större antal människor. Frånvaron av fynd och
dateringar från härdar vid denna boplats innebär emel-
lertid svårigheter att bedöma huruvida den ena tolk-
ningen skulle kunna vara mer sannolik än den andra.
Den kortvariga användning som tycks karaktärisera

boplatsen skulle däremot kunna tala för att boplatsen
använts mer tillfälligt.
     Exempel från historisk tid på boplatser inom skogs-
området som använts för mer tillfällig, eller upprepad
kortvarig bosättning utgörs av boplatser som nyttjats i
samband med flyttningar mellan olika betesområden
(lägerplatser) och boplatser som varit i bruk under
vinterhalvåret. Lägerplatser var anlagda på bestämda
platser i anslutning till färdvägarna och de användes i
stort sett varje år. Den tid som boplatsen var i bruk
kunde emellertid variera avsevärt. Det fanns boplatser
som användes allt ifrån en enda natt och de som var
bebodda upp till flera veckor, beroende av bland annat
renhjordens behov av återhämtning (Ruong 1945:161
och 1944:95-96). Vid boplatsen övernattade en familj
eller ett flyttlag med sin renhjord, vilket innebar att
endast ett mindre antal härdar var i bruk samtidigt vid
dessa boplatser. En boplats av denna typ som använts
under kortare perioder och där nya härdar anlagts suc-
cessivt i samband med upprepad bosättning, skulle
mycket väl kunna motsvara boplatsen RAÄ 633. Det
finns även uppgifter som talar för att huvud-
förbindelsen mellan Luoktabyn och Arvidsjaur löpte
genom området vid Jäknajaure (Lindberg u.å:64).
     Vid den tid då boplatsen sannolikt var i bruk hade
även etableringen av kyrk- och marknadsplatser skett,
vilket bland annat den gamla kyrk- och marknadsplatsen
i Arvidsjaur utgör ett exempel på (Bergling 1964:162).
De delar av vinterhalvåret som samerna inte vistades
vid kyrk- och marknadsplatsen flyttade istället de olika
renskötargrupperna runt mellan olika vinterboplatser.
Beskrivningar av dessa boplatser talar för att dessa inte
utgjorde någon homogen grupp. Det har förekommit
boplatser som var permanenta och användes år från
år, samtidigt som det också har funnits mer provisoriska
vinterboplatser som endast användes mycket kortvarigt.
Användningstiden var i hög grad beroende av de lokala
snö- och betesförhållanden (Ruong 1945:155; Ryd
2005:35-37). Vinterboplatsernas heterogena karaktär
har sannolikt även inneburit att den påverkan som dessa
boplatser har haft på den omkringliggande miljön har
varierat avsevärt. Den begränsade markpåverkan som
skett vid boplatsen RAÄ 633 ger emellertid indikationer
på att boplatsen har använts för upprepad, men kort-
varig bosättning, vilket i hög grad motsvarar vad som
skulle kunna förväntas av vinterboplatser som använts
av en familj eller ett renskötarlag under kortare perioder.
I nära anslutning till boplatsen förekommer dessutom
lavbeväxta områden, vilka i hög grad skulle ha kunnat
vara gynnsamma som betesmark för renar under vin-
terhalvåret.
     Boplatsen RAÄ 47 vid Holmträsket har sannolikt
varit i bruk under samma tidsperiod som RAÄ 633.
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Fynd av kritpipsfragment talar för en datering av bo-
sättningen till 1600-1700-tal. Den markkemiska kartering
som genomförts vid boplatsen visar även att den på-
verkan som bosättningen har haft på den omgivande
miljön har varit ytterst begränsad och motsvarar i hög
grad resultaten från RAÄ 633. Vid fältundersökningarna
observerades även att härdarna tycktes ha en provisorisk
karaktär, där lite tid har lagts ner på själva anläggandet,
vilket skulle kunna ses som ytterligare en indikation på
att boplatsen använts mer tillfälligt (Huggert & Karlsson
2001). Höga fosfatanhalter inom enstaka prov talar
dock för att boplatsen använts mer än något enstaka,
kortvarigare tillfälle.
     Trots likheterna finns det emellertid en hel del skill-
nader mellan dessa två boplatser, vilket ger indikationer
på att de kan ha använts i olika sammanhang. En uppen-
bar skillnad utgör antalet härdar. Medan boplatsen RAÄ
633 uppvisar sammanlagt 11 härdar, förekommer endast
fyra härdar vid RAÄ 47. Trots att härdarna RAÄ 47:1
och 47:2 har placerats nära intill varandra skulle samt-
liga härdar vid boplatsen ha kunnat vara i bruk samti-
digt, om kåtaliknande byggnader har använts. Det har
dock inte heller genomförts några närmare arkeolo-
giska undersökningar eller dateringar av dessa härdar,
vilket innebär att det inte är möjligt att diskutera dess
eventuella samtidighet vidare. Förutom antalet härdar
vid boplatsen skiljer sig de två boplatserna även åt med
avseende på topografin i anslutning till bosättningarna.
Medan boplatsen RAÄ 633 har anlagts i ett flackt om-
råde, har RAÄ 47 istället anlagts uppe på en moränås i
ett kuperat område.
     Förutom en generellt låg markpåverkan vid RAÄ
47, förekommer även de huvudsakliga anrikningarna
av fosfor och organiskt material i anslutning till
moränåsens sluttningar och inte i direkt anslutning till
härdarna uppe på åskrönet. Detta skulle kunna tolkas
som att hela boplatsområdet städats och avfallsmaterial
deponerats längs åssluttningarna. En mer sannolik
tolkning är emellertid att material som deponerats i
anslutning till härdarna, uppe på krönet, har eroderat
ner längs åsens sluttningar. Inga uppenbara spår efter
markerosion kunde emellertid observeras i anslutning
till fältprovtagningen. Omfördelningen av boplats-
material skulle istället mycket väl ha kunnat orsakas av
snösmältning under våren, genom att material som
hamnat vid härdarna uppe på åskrönet transporterats
ned längs åssluttningarna tillsammans med smältvattnet.
Detta skulle i sådana fall innebära att boplatsen bör ha
använts i samband med att marken var snötäckt. Enligt
samisk tradition under åtminstone senare tid, så var
den bästa placeringen av vinterboplatser uppe på flacka
förhöjningar i landskapet (Bergman 1987:106). De
främsta anledningarna till detta var att en upphöjd yta

var lättare att hålla fri från snö och skapade bättre drag
i kåtan, vilket var fördelaktigt för eldningen. Boplatsens
mer tillfälliga karaktär talar emellertid mot en tolkning
av boplatsen som en mer permanent vinterbosättning.
I likhet med RAÄ 633 skulle boplatsen kunna mot-
svara en mer tillfällig vinterboplats.
     Förutom vinterboplatser har sannolikt även de bo-
platser som användes i samband med flyttningar under
våren varit i bruk under den del av året då marken var
snötäckt. Detta skulle, precis som för RAÄ 633, väl
överensstämma med boplatsens tillfälliga karaktär. Idag
löper flera större flyttleder genom området vid Holm-
träsket, vilket skulle kunna ses som indikationer på att
samma leder kan ha varit lämpliga för transporter och
flyttningar även under tidigare perioder (Rennäringens
tittskåp 060503).
     Den sista av de undersökta boplatserna som kan
dateras till historisk tid utgörs av RAÄ 173. Fynd-
materialet från denna boplats, så väl som 14C-dateringar
visar att den sannolikt har varit i bruk under perioden
1400-1800 e. Kr. Dessa dateringar talar för att boplatsen,
åtminstone delvis, kan ha varit i bruk innan 1600 e. Kr.
Förekomsten av bland annat blykulor och glasbitar i
fyndmaterialet indikerar emellertid att boplatsen huvud-
sakligen använts under perioden efter 1600 e. Kr.
Organisatoriskt sett så skiljer sig inte denna boplats
nämnvärt från den närliggande RAÄ 47. Även vid RAÄ
173 förekommer en grupp med härdar (fem stycken)
som har anlagts uppe på krönet av en moränås. Resul-
taten från den markkemiska karteringen av boplatsen
vittnar emellertid om att de aktiviteter som skett vid
lokalen har varit betydligt mer intensiva än de som skett
vid RAÄ 47. De omfattande anrikningarna vid RAÄ
173 skulle kunna tolkas som att denna boplats har haft
en mer permanent karaktär eller att bosättningen har
varit mycket intensiv.
     Huruvida boplatsens placering uppe på en åskam
kan tolkas som att den använts vintertid är svårt att
avgöra, eftersom den markpåverkan som bosättningen
orsakat är så pass ytmässigt omfattande att mindre
rumsliga skillnader kan vara svåra att urskilja. Att lämp-
ligt vinterbete förekommer i anslutning till boplatsen
vittnar emellertid dagens användning av området som
förvinter-, vinter- och vårvinterland av Grans sameby
(Rennäringens tittskåp 060503).
     Vid boplatsen skiljer sig även en begränsad yta,
lokaliserad till platån öster om härdarna, markant från
det övriga boplatsområdet. Inom denna yta är så väl
fosfathalt som organisk halt extremt hög. Boplatser som
skulle kunna förväntas uppvisa liknande anrikningar
förekommer inte i beskrivningar av skogs- eller fjäll-
samisk bosättning under historisk tid. Mer omfattande
anrikningar skulle möjligtvis kunna förekomma vid de
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huvudvisten som under historisk tid har varit i bruk
längre perioder under vår och höst. Ingen boplats av
denna typ har emellertid undersökts, vilket gör det svårt
att med säkerhet avgöra huruvida denna tolkning är
möjlig.
     Motsvarigheter till karteringen av RAÄ 173 före-
kommer inte heller vid de övriga undersökta
boplatserna. Den anrikning som förekommer på platån
skulle emellertid kunna ha använts som en plats som
använts för deponering av boplatsavfall. Enligt flera
uppgifter från historisk tid så rensades härdar regel-
bundet på fyllnadsmaterial, kåtans golv städades och
golvriset byttes ut regelbundet (Mulk 1995:215; Ryd
2005:31). Var detta avfall deponerades finns däremot
inte några mer ingående beskrivningar av. Av praktiska
skäl är det sannolikt att deponeringen av avfall inte
skedde slumpmässigt, utan att vissa regler följdes även
i detta fall. Studier som arkeologen Roger Cribb genom-
fört av boskapsskötande nomader i Turkiet visar att
boplatserna hade en strikt organisation med väl defi-
nierade ytor för avfallsdeponering, vilka var belägna 5-
15 meter från bostaden (Cribb 1991:172). Vid en bo-
plats som användes av ett större antal människor sam-
tidigt, eller under längre tid, fanns sannolikt även ett
större behov av att organisera avfallsdeponeringen. Det
begränsade antalet härdar som förekommer vid boplatsen

talar emellertid mot att ett större antal personer skulle
ha vistats där samtidigt. Härdarnas fördelning över
åskrönet, med vissa härdar anlagda mycket tätt ihop,
indikerar dessutom att inte alla härdar har varit i bruk
under samma tid.
     Deponering av boplatsavfall inom en begränsad yta
under en längre tid skulle, trots ett mindre antal invånare,
kunna orsaka påtagliga anrikningar av åtminstone fosfor
och organiskt material. Om eldpåverkat material från
härden dessutom deponerades på platsen skulle even-
tuellt också den magnetiska susceptibiliteten på platsen
förändras. Anrikningarna på platån skulle därför kunna
tolkas som en omfattande avfallsdeponering, vilken
skett i samband med mer permanent eller intensiv bo-
sättning på platsen. En annan möjlig tolkning är även
att de aktiviteter som skett vid boplatsen genererat
större mängder avfallsmaterial än vad som har varit
fallet vid de övriga undersökta boplatserna. Ingen arkeo-
logisk utgrävning har emellertid genomförts inom
denna yta, men vid den markkemiska provtagningen
påträffades inga fynd eller annat som skulle kunna tala
för att annat än organiskt material deponerats på plat-
sen i någon större omfattning.
     Samtidigt som den markkemiska karteringen av
RAÄ 173 är mycket avvikande från karteringarna från
de andra boplatserna, uppvisar det fyndmaterial som

Tabell 10.7. Försök till tolkning och kategorisering av den gamla kyrk- och marknadsplatsen i Arvidsjaur (RAÄ 471), samt
”övriga boplatser” från perioden efter 1600 e. Kr.

Markkemiska data:

Lokal Ålder
Antal 
härdar

Intensitet 
(fosfathalt) Rumslig bild Andra faktorer för tolkning Tolkning

7. Jäknajaure
RAÄ 633 1700-tal 11 Låg

Anrikning vid härdarna
Skillnad i anrikning mellan 
ytor V resp. Ö om härdarna

Liten markpåverkan
Flackt område
Närhet till vinterbete
Närhet till vattendrag
Närhet till färdled?

Boplats för kortvarig, 
regelbunden bosättning
Lägerplats? Transitboplats?
Tillfällig vinterboplats?

8. G:a kyrk- och
marknadsplatsen
RAÄ 471

1600-1700-tal 
(ev tidigare)

Mkt stort ant
(härdar+ 

husgrunder) Låg-Hög
Anrikning inom flera, 
avgränsade ytor

Historisk dokumentation
Materiella spår:
- stort antal fynd och 
fornlämningar, stor rumslig 
utbredning
Flackt område

Boplats med flera bosättnings-
/aktivitetsområden
Samlingsboplats

9. Holmträsket
RAÄ 47 1600-1700-tal 4 Låg

Begränsad anrikning
nedanför ås med härdar

Markdata som rumsligt sett 
överensstämmer med lokal 12
Belägen på åskrön
Närhet till vinterbete
(sommarbete?)
Närhet till färdled?

Boplats för kortvarig, 
upprepad bosättning
(anv ett mindre antal ggr)
använd under vinterhalvåret
Lägerplats?
Tillfällig vinterboplats?

10. Holmträsket
RAÄ 173 1400-1800-tal 5 Hög

Omfattande anrikningar, 
höga värden vid platå

Omfattande anrikning 
(ev avfallsplats)
Belägen på åskrön
Närhet till vinterbete
(sommarbete?)
Närhet till färdled?

Mkt intensiv bosättning/
alt. bosättning med lång 
kontinuitet
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påträffats i samband med undersökningen av denna
boplats inga större skillnader jämfört med det fynd-
material som vanligtvis påträffas vid boplatser med
härdar. Det osteologiska materialet utgörs även ute-
slutande av ben och benfragment från däggdjur, vilket
är något förbryllande med tanke på boplatsens läge nära
Holmträsket. De ben som har kunnat artbestämmas
utgörs av obrända ben från ren, vilka härrör från en
enda, äldre individ. Detta skulle kunna tolkas som att
ett ytterst begränsat resursutnyttjande var kopplat till
boplatsen, där inte fiske överhuvudtaget ägde rum. Det
benmaterial som förekommer i härdfyllningar är emel-
lertid svårtolkat på grund av de uppgifter som finns
kring samernas hantering av benrester under historisk
tid. Dessa uppgifter talar för att ben i hög grad depo-
nerades på särskilda platser, bland annat i sjöar och
klippskrevor (Mulk 1995:215). Det finns dessutom
uppgifter om att härdarna regelbundet rensats på fyll-
nadsmaterial (Mulk 1995:215; Ryd 2005:31). Detta inne-
bär att det osteologiska material som påträffats i härd-
fyllningen inuti de två undersökta härdarna vid boplat-
sen, sannolikt till största delen härrör från de sista gång-
erna som dessa användes. Förekomsten av benfragment
från ren vid boplatsen kanske därför inte heller främst
vittnar om ett resursutnyttjande som varit kopplat till
bosättningen, utan i högre grad förhållandena i sam-
band med att härdarna övergavs.

10.1.2 Tiden före 1600 e. Kr
Endast två av de undersökta boplatserna (RAÄ 567
och RAÄ 300) har kunnat dateras till tiden före 1600
e. Kr. Boplatserna RAÄ 567 och RAÄ 300 har daterats
till 600-1400 e. Kr, respektive 800-1100 e. Kr. Förutom
dessa har även undersökningar genomförts av en bo-
plats som varken grävts ut eller daterats (RAÄ 174),
vilken därför är svår att sätta in i något kronologiskt
sammanhang. Denna boplats kommer trots detta att
tas upp för diskussion i detta kapitel.
     Vid boplatsen RAÄ 567 förekommer ett jämförelse-
vis stort antal härdar, vilka har anlagts på rad. Bosätt-
ningen har orsakat en påtaglig markpåverkan, vilket kan
tolkas på olika sätt. Antingen har boplatsen använts
säsongsmässigt under en längre tid av ett mindre antal
människor, eller av ett större antal människor under
en eller några kortare perioder. Den sammanlagda på-
verkan som bosättningen har haft är emellertid inte
extrem, utan motsvarar den påverkan som förekommit
vid bland annat boplatserna med mjölkningsgärden och
boplatsen RAÄ 174. De arkeologiska utgrävningarna
som tidigare genomförts vid boplatsen talar även för
att inte alla härdar använts samtidigt, utan att en viss
succession finns. Det fyndmaterial som påträffades i
samband med undersökningarna av RAÄ 567:4 och

567:5 är inte särskilt omfattande och utgörs av bland
annat metallfragment, en smälta och ett fragment från
eldslagningsflinta. Denna typ av fynd påträffas ofta vid
undersökningar av härdar och vittnar snarast om var-
dagliga boplatsaktiviteter. De säger däremot inte något
om boplatsens säsongsmässiga användning eller vilka
resurser som utnyttjats i samband med bosättningen.
Vid undersökningen av härdarna framkom emellertid
drygt 80 brända benfragment, vilka samtliga visade sig
härröra från däggdjur. Detta talar för att fiske inte har
utgjort någon viktig del i resursutnyttjandet på platsen,
trots boplatsens läge nära Jäknajaure och Piteälven. Det
osteologiska material som förekommer i härdfyllningar
behöver emellertid inte nödvändigtvis vara representativt
för det dominerande resursutnyttjandet som förekom-
mit vid boplatserna, vilket nämnts ovan, utan kan vara
resultat av helt andra aktiviteter.
     Resultaten från den markkemiska karteringen visar
att de mest intensiva aktiviteterna har skett i anslutning
till härdarna, men att också ytan direkt väster om
härdarna tycks ha varit föremål för mänsklig aktivitet i
hög grad. Något liknande kan inte urskiljas i området
öster om härdarna, vilket  i likhet med RAÄ 633, talar
för att boplatsområdet på härdarnas östra respektive
västra sida har använts på olika sätt. Kanske fungerade
området väster om härdarna som det huvudsakliga
boplatsområdet, medan ytorna på andra sidan härdarna
utgjorde ytterområden. I likhet med boplatsen RAÄ
173 förekommer även vid denna boplats en mindre
omfattande, men väl avgränsad yta med anrikningar
av bland annat fosfor och organiskt material ett stycke
ifrån härdarna och det centrala boplatsområdet. Det
är möjligt att den begränsning som tydligt kan urskiljas
är resultat av att prov tagits i linjer över ytan, men trots
detta så är det uppenbart att en påtaglig anrikning har
skett inom denna del av området. Dessa anrikningar
kan mycket väl ha orsakats av deponering av hushålls-
avfall. Inte heller vid denna boplats har någon utgräv-
ning genomförts i anslutning till denna yta, vilken skulle
kunna ge information om typen av avfall som i sådana
fall skulle ha deponerats på platsen. Förekomsten av
en avgränsad avfallsplats talar för att boplatsen har
använts förhållandevis intensivt och att aktiviteterna
på platsen har genererat en större mängd avfall. Detta
kan mycket väl ha orsakats av att ett större antal män-
niskor samtidigt har uppehållit sig på platsen.
     I likhet med boplatserna RAÄ 47 och RAÄ 633,
kan även RAÄ 567 jämföras med boplatser som under
historisk tid har använts av samer i samband med ren-
skötsel. Boplatsens tidiga datering innebär även att
boplatsen har varit i bruk under en äldre period, innan
de statligt organiserade kyrk- och marknadsplatserna
etablerades. Detta möjliggör även jämförelser med
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östsamiskt bosättning och resursutnyttjande. De svå-
righeter som finns i att datera härdarna och avgöra dess
samtidighet innebär emellertid svårigheter för tolk-
ningar av rumslig organisation och boplatsfunktion.
Anläggandet av samtliga härdar i en linje, så väl som
den markkemiska indikationen på förekomsten av ett
avgränsat aktivitetsområde, ett ytterområde och en
avfallsplats visar att boplatsen har varit väl organiserad,
rumsligt sett. Detta talar för att den kan ha använts
under en begränsad period av flera människor eller
under en längre, sammanhängande period av ett min-
dre antal människor.
     Om boplatsen RAÄ 567 jämförs med de vinter-
byar som undersökts i norra Finland (Carpelan &
Lavento 1996:97-105; Tegengren 1952:14-17) kan vissa
likheter urskiljas. Förutom härdarnas organisation i en
rad förekommer även likheter i boplatsernas lokalisering.

Så väl de nordfinska vinterbyarna som RAÄ 567 har
anlagts i område med god tillgång till så väl bränsle
som vinterbete för ett större antal renar. I likhet med
RAÄ 567, förekommer även tydliga fosfatanrikningar
i anslutning till härdarna vid de två undersökta
boplatserna Nukkumajoki 2 och 7. De karteringar som
genomförts i anslutning till dessa vinterbyar har emeller-
tid varit rumsligt begränsade till själva härdgrupperna,
vilket innebär att det inte går att avgöra om omgivande
ytor har använts på samma sätt som vid RAÄ 567 (se
fig 10.2). Karteringarna ger emellertid vissa indikationer
på att anrikningarna kan vara begränsade till härdarna,
och inte förekomma inom omgivande ytor.
     Det finns emellertid även andra skillnader mellan
dessa boplatser, som innebär svårigheter i att argumen-
tera för att boplatsen RAÄ 567 skulle kunna tolkas som
en vinterby av östsamisk typ. För det första har RAÄ
567 inte samma tydliga koppling till en sjö eller vatten-
drag som vinterbyarna har haft. Det främsta skälet mot
denna tolkning är emellertid det begränsade arkeologiska
fyndmaterialet och den medelmåttiga markpåverkan
som förekommer vid boplatsen. Vid en boplats som
använts under längre perioder av ett större antal männis-
kor borde betydligt större markpåverkan och betydligt
mer omfattande och varierat fyndmaterial förekomma.
Vid de undersökta vinterbyarna i norra Finland på-
träffades dessutom decimetertjocka kulturlager, vilket
inte förekommer vid RAÄ 567. De dateringar som
genomförts av två härdar vid boplatsen RAÄ 567 ger
dessutom även indikationer på att härdarna inte har
använts vid samma tid. Det är därför inte sannolikt att
så många som 60-85 personer rimligen skulle ha kunnat
vistas samtidigt vid boplatsen, vilket motsvarar invånar-
antalet vid nordfinska vinterbyar. Möjligtvis skulle
boplatsen ha kunna rymma en befolkning motsvarande
en skoltsamisk siida, bestående av ungefär 5 familjer
eller 18-45 personer. Detta förutsätter emellertid att
ett större antal av härdarna användes samtidigt.
     Med utgångspunkt ifrån de arkeologiska utgräv-
ningar som genomförts vid boplatsen är det även svårt
att dra slutsatser kring vilken säsong boplatsen kan ha
varit i bruk. Närheten till områden som använts som
vinterbetesområden av skogssamer under lång tid till-
baka talar för att det sannolikt även vid tiden för bo-
sättningen fanns goda förutsättningar för en renskötsel-
bosättning som använts vintertid. Öster om RAÄ 567,
vid Jäknajaures strand har det även funnits skogssamiska
huvudvisten, där fiske utgjort en viktig del i resurs-
utnyttjandet. Trots boplatsens närhet till Piteälven finns
emellertid inga spår efter fisk i det benmaterial som
påträffades vid undersökningarna av RAÄ 567:4 och
567:5, vilket skulle kunna förväntas förekomma vid ett
huvudviste. Istället talar detta material för att någon

Figur 10.2. Fosfatanrikningar i anslutning till den
nordfinska vinterbyn Nukkumajoki 2 (efter Carpelan
& Lavento 1996:101).
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eller några typer av däggdjur helt dominerade die-
ten. Detta material är emellertid svårtolkat. Det är inte
heller möjligt att diskutera en eventuell koppling mellan
bosättningen och det fångstgropssystem som är loka-
liserat ungefär 600 m öster om boplatsen (RAÄ 276),
eftersom detta system inte har undersökts eller daterats
(enl uppgifter i FMIS 060201).
     Boplatsen RAÄ 300 har daterats till i stort sett
samma tidsperiod som RAÄ 567. Aktiviteterna som
skett vid de båda boplatserna har även orsakat mark-
påverkan i jämförbar omfattning. Detta är emellertid i
stort sett de enda likheterna som finns mellan
boplatserna. Så väl antalet härdar som läge i terrängen
skiljer sig åt. Vid RAÄ 300 är endast en härd daterad
men härdarna vid boplatsen är emellertid lokaliserade
så pass nära varandra att de inte sannolikt kan ha varit
i bruk samtidigt. Den markkemiska karteringen av bo-
platsen visar att den huvudsakliga anrikningen av så
väl fosfor som organiskt material, i likhet till RAÄ 47,
förekommer nedanför åsen med härdarna. Även om
andra tolkningar är möjliga, skulle denna bild också i
detta fall kunna förklaras genom att en omfördelning
av boplatsmaterial har skett i samband med snösmält-
ning. Detta skulle i sådana fall innebära att boplatsen
använts under den period av året då marken var snö-
täckt. En tolkning som en vinterboplats kan även mo-
tiveras utifrån boplatsens lokalisering uppe på krönet av
en moränås, vilket enligt samisk tradition utgör ett idea-
liskt läge för en boplats som var i bruk vintertid. Det
omkringliggande området utgör ett så kallat dödis-
landskap, med talrika våtmarksområden och tjärnar,
vilket medför att det är besvärligt att nå boplatsen un-
der vår, sommar och höst, även om det är möjligt.
Pollenanalysen som genomförts av torvprov taget i
anslutning till boplatsen visar även att den påverkan av
vegetationen som de mänskliga aktiviteterna orsakat har
varit mindre omfattande i anslutning till denna boplats
än vad som har varit fallet vid boplatserna med
mjölkningsgärden. En boplats som används under kor-
tare perioder, då marken är snötäckt, har med största
sannolikhet en mindre omfattande inverkan på vegeta-
tionen i anslutning till boplatsområdet än vad som kan
förväntas av en barmarksbosättning. Trots att aktivite-
terna i anslutning till bosättningen sannolikt har varit
begränsad ger analysen indikationer på att en kontinuitet
trots allt har funnits långt tillbaka i tiden, vilket skulle
kunna tolkas som att bosättningen har varit återkom-
mande.
     Det finns däremot inget i det arkeologiska materialet
från platsen som säger något om vilken säsong boplatsen
RAÄ 300 användes. Det osteologiska materialet som
påträffades i och i anslutning till den undersökta härden
vid boplatsen domineras av fisk som mycket väl har

kunnat fångas i Gråträsket under hela året. I jämförelse
med RAÄ 567 skiljer sig detta material avsevärt, då
endast en liten del utgörs av ben från däggdjur. De
arter som förekommer utgörs huvudsakligen av gädda,
sik och abborre, vilket i hög grad överensstämmer med
benmaterial som påträffats vid undersökningar av
härdar i norra Norrlands inlandsområden (Hedman
2003a:199).
     Med utgångspunkt ifrån det animalosteologiska
materialet tycks fiske ha varit det dominerande resurs-
utnyttjandet vid boplatsen. Det material som påträffas
i härdfyllningar är emellertid, vilket tidigare betonats,
problematiskt och därför inte heller nödvändigtvis re-
presentativt för resursutnyttjandet på platsen. Utifrån
det fyndmaterial som påträffades i samband med
utgrävningarna vid boplatsen är det inte heller möjligt
att dra några slutsatser i denna fråga. I närheten av
boplatsen finns dock så väl kokgropar som fångstgropar.
Inga undersökningar eller dateringar har emellertid
genomförts av närliggande anläggningar (enl uppgifter i
FMIS 060201), vilket innebär svårigheter med att av-
göra huruvida om en kronologisk koppling finns mellan
dessa och boplatsen RAÄ 300. Dessa skulle lika gärna
kunna härröra från äldre bosättning i området, vilket
förekomsten av boplatsgropar och boplatsvallar i om-
rådet vittnar om.
     Endast några hundra meter från boplatsen RAÄ
300 har även en av de Nasafjällsleder som användes
för transporter till och från gruvorna i Silbojokk och
Nasafjäll haft sin sträckning. Det är inte helt orimligt
att denna led i hög grad kom att löpa längs redan be-
fintliga färdvägar, vilket det också finns antydan om i

Figur 10.3. Åsen med boplatsen RAÄ 300 fotad vintertid
från dagens skoterled, vilken sannolikt har en liknande
sträckning som den tidigare Nasafjällsleden.
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gammalt kartmaterial (Hoppe 1945:107-109). I alla fall
var den väg som leden tog sannolikt mycket lämplig
för transporter även före gruvperioden. Om en äldre
färdväg i stort hade samma sträckning som 1600-talets
Nasafjällsled bör även denna ha löpt i mycket nära an-
slutning till boplatsen RAÄ 300.
     Tolkningen av RAÄ 300 som en möjlig vinterboplats
kan relateras till beskrivningar som finns av vinter-
boplatser inom samiska samhällen under historisk tid,
både inom östsamiskt och västsamiskt område. Det
ringa antalet härdar vid boplatsen så väl som det be-
gränsade fyndmaterialet talar emot en tolkning av
boplatsen som en samlingsboplats, motsvarande en
vinterby. Boplatsens läge, uppe på en höjd och omgiven
av våtmarker, en bra bit ifrån ett vattendrag skiljer sig
även markant från vinterbyarnas lokalisering.
     I området där RAÄ 300 är lokaliserad finns även
ett tydligt kluster av boplatser med härdar (se fig 6.5,
kap 6). Detta kluster är lokaliserat i anslutning till
Gråträskets södra ände och bara några hundra meter
från den färdväg som åtminstone under 1600-talet löpte
genom området. Boplatserna skulle därför kunna ha
utgjort flera olika lägerplatser, vilka användes i sam-
band med flyttningar vintertid. Den jämförelsevis
medelhöga anrikningen av bland annat fosfor som före-
kommer vid RAÄ 300, skiljer sig däremot markant ifrån
de boplatser som tolkats som lägerplatser använda i
samband med flyttningar (RAÄ 47 och RAÄ 633), vilket
talar för att denna boplats istället har använts mer än
tillfälligt. En mer sannolik tolkning är därför att boplatsen
använts upprepade gånger under vinterhalvåret och haft

en funktion som en mer permanent vinterboplats, eller
en boplats som användes mer långvarigt i samband med
flyttningar mellan olika betesområden under våren. Den
rumsliga koppling som finns mellan det kluster av
boplatser med härdar som RAÄ 300 ingår i och den
färdväg som löpte över Gråträsket innebär att det även
är frestande att göra tolkningar utifrån uppgifter som
finns kring lappmarkshandeln under äldre tid. Dessa
boplatser skulle i detta sammanhang ha kunnat utgjort
vinterboplatser, vilka användes i samband med att till-
resande handelsmän (birkarlar) från kustområdet besökte
inlandsområdena för handel. Förekomsten av mynt och
olika typer av metallföremål på så väl boplatser i områ-
det som vid offerplatsen vid Tjautjer, vittnar om att
dessa kan ha använts i denna handel .
     Boplatsen RAÄ 174 utgör en boplats med en enda
härd. Trots detta visar den markkemiska undersökningen
att boplatsen sannolikt använts upprepade gånger under
en så pass lång tid att tydlig markpåverkan har skett.
Detta har troligtvis utgjort en boplats som varit för-
hållandevis permanent, men använts under en begrän-
sad tid av året inom ett mobilt bosättningsmönster.
Förekomsten av en enda härd talar för att det inte
förekommit mer än ett flyttlag eller en familj vid
boplatsen. Boplatsens lokalisering, en bra bit ifrån sjön
Holmträsket talar även för att fiske sannolikt inte varit
viktigt för de människor som använde boplatsen. Det
förekommer inte heller någon annan uppenbar resurs
i boplatsens närområde. Detta kan tolkas som att resurs-
tillgången i området kring boplatsen har varit utan

Tabell 10.8. Försök till kategorisering av boplatserna som daterats till tiden före 1600 e. Kr, samt boplatsen RAÄ 174, Holmträsk,
vilken inte är daterad.

Markkemiska data:

Lokal Ålder
Antal 
härdar

Intensitet 
(fosfathalt) Rumslig bild Andra faktorer för tolkning Tolkning

11. Jäknajaure 
RAÄ 567 600-1400-tal 10 (16) Mellan

Anrikning vid härdarna,
samt inom en mindre 
yta V om härdarna

Ytmässigt avgränsad anrikning 
(ev avfallsplats)
God tillgång till vinterbete och 
bränsle
Flackt område
Närhet till färdled?

Fast boplats med lång 
kontinuitet/alt för större antal 
människor
Boplats med återkommande 
bosättning
Vinterboplats?

12. Gråträsket
RAÄ 300 800-1100-tal 3 Mellan

Anrikning nedanför ås 
med härdar

Markdata som rumsligt sett 
överensstämmer med lokal 9
Belägen på åskrön
Närhet till större offerplats
Närhet till färdled?

Återkommande använd boplats
Använd under vinterhalvåret
Vinterboplats?

13. Holmträsket
RAÄ 174 ? 1 Mellan

Spridda, mindre ytor 
med anrikningar 

Frånvaro av närbelägna resurser
Avvikande lokalisering
(nedanför ås)

Återkommande använd boplats 
(ev mer permanent)
Lägerplats?
Renvaktarboplats?
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betydelse, vilket talar för att boplatsen kan ha använts
som en lägerplats.
     En tolkning av boplatsen RAÄ 174 är problematisk
eftersom det inte är möjligt att göra denna utifrån ett
tidsmässigt sammanhang. Det finns inte heller något
arkeologiskt fyndmaterial från boplatsen som skulle
kunna bidra med ytterligare information om de aktivi-
teter som skett på platsen. I jämförelse med boplatserna
RAÄ 47 och RAÄ 633, vilka tolkats som mer tillfälliga
lägerplatser, uppvisar RAÄ 174 hög markkemisk på-
verkan, vilket talar för att denna boplats använts mer
än under kortare perioder.
     I boplatsens omgivning finns emellertid flera områden
som är lämpliga för vinterbete, vilka idag används som
betesområden under förvintern av Grans sameby
(Rennäringens tittskåp 060503). Det är möjligt att härden
härrör från en sentida renvaktarkåta, vilken använts av
mer bofasta renskötare under senare tid.

10.1.3 Jämförelser med arkeologiska modeller
Det är problematiskt att hitta boplatstyper i de arkeo-
logiska modellerna som uppvisar överensstämmelser
med de undersökta boplatserna. Dessa modeller baseras
i hög grad på en relativt permanent bosättning, där
säsongsmässiga flyttningar sker mellan ett mindre antal
basboplatser. Dessa modeller för bosättning baseras i
hög grad på en befolkning motsvarande de band-
samhällen som vanligtvis kopplas samman med jakt-
och fångstbefolkningar. Den modell som presenteras
av Inga-Maria Mulk är emellertid även baserad på den
östsamiska samhällsstrukturen, med siida-organisation
(Mulk 1995:26-29). Detta innebär att den modellen
utgår från ett mindre befolkningsantal än de andra
modellerna. Trots detta förutsätter samtliga arkeologiska
modeller att befolkningen under stora delar av året
samlades i större grupper vid basboplatserna.
     Om de undersökta boplatserna som uppvisar date-
ringar från perioden före 1600 e. Kr jämförs med de
arkeologiska modellerna finns så väl likheter som skill-
nader. De skillnader som förekommer gör det även
problematiskt att kategorisera boplatserna enligt de
arkeologiska boplatstyperna. Det största problemet
som framträder är att antalet härdar vid boplatserna
och dateringarna av dessa, så väl som det knappa fynd-
materialet och de begränsade markkemiska anrikningarna
inte i särskilt hög grad talar för att ett större antal
människor vistats vid dessa boplatser. Vid RAÄ 567,
där sammanlagt 10 härdar förekommer i den härdgrupp
som undersökts, skulle eventuellt flera härdar ha kunnat
vara i bruk samtidigt. Vid den andra boplatsen, RAÄ
300, kan endast en eller två härdar ha använts vid samma
tid. Det osteologiska material, så väl som de fynd som
påträffats vid undersökningarna av dessa boplatser är

begränsat. Det kan därför inte ses som bevis på att ett
mer diversifierat resursutnyttjande eller flera olika typer
av aktiviteter förekommit vid boplatserna. Det finns
inte heller några fynd som talar för att det resursut-
nyttjande skett vid dessa har haft fokus på en enda
resurs. Materialets begränsade omfattning innebär
emellertid svårigheter att göra tolkningar av resursut-
nyttjande och boplatsorganisation.
     Det är mer tveksamt om det är relevant att göra
tolkningar av de boplatser som daterats till perioden
efter 1600 e. Kr utifrån de arkeologiska modellerna.
Orsaken till detta är att dessa modeller är utarbetade
för jakt- och fångstsamhällen. Under 1600 och 1700-
talen skedde emellertid sannolikt en expansion och in-
tensifiering av renskötselekonomierna i norra Sverige
(Aronsson 1991:101; Lundmark 1982:173). Under
denna period ökade renhjordarna i storlek och en mer
extensiv renskötsel utvecklades, där långa flyttningar
skedde mellan olika renbetesområden. De beskrivningar
som finns av förhållandena i undersökningsområdet
talar för att det vid denna tid förekom ett resursut-
nyttjande hos den skogssamiska befolkningen, där ren-
skötsel med mjölkningsekonomi kombinerades med
fiske och andra former av resursutnyttjande. Förutom
Arvidsjaurs gamla kyrk- och marknadsplats finns inte
heller någon boplats från denna period som sannolikt
kan ha använts av ett större antal människor. Trots att
omfattande markkemiska förändringar har skett vid
boplatsen RAÄ 173, förekommer emellertid inte ett
större antal härdar som kan ha varit i bruk under samma
period.
     En jämförelse mellan de undersökta boplatserna,
så väl från tiden före som efter 1600 e. Kr, och de ar-
keologiska modellerna visar även att de största
överensstämmelserna finns med avseende på mer till-
fälliga eller kortvarigt använda boplatser, så som läger-
platser, transitoboplatser eller möjligtvis olika typer av
exploateringslokaler. De undersökta boplatserna, med
undantag av gamla kyrk- och marknadsplatsen i Arvid-
sjaur, uppvisar inte heller tecken på att ha använts av
ett större antal människor, motsvarande de som enligt
modellerna har vistats vid basboplatser och samlings-
boplatser. Inte någon av de undersökta boplatserna kan
heller med säkerhet tolkas som en samlingsboplats
motsvarande de östsamiska vinterbyarna.Förutom
eventuellt RAÄ 567 har sannolikt inte heller de under-
sökta boplatserna använts av ett större antal männis-
kor på en mer permanent basis, vilket skulle motsvara
basboplatserna.
     Avvikelserna från de arkeologiska modellerna handlar
med stor sannolikhet om skillnader i befolkningsantal
och grad av permanens. Boplatserna från perioden före
1600 e. Kr uppvisar även stora likheter med boplatserna
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från den senare perioden, både med avseende på an-
läggningar, fyndmaterial så väl som på de förändringar
i naturmiljön som bosättningarna orsakat. Det bo-
sättningsmönster där de undersökta boplatserna ingått
har därför med största sannolikhet bestått av boplatser
som användes säsongsmässigt under kortare perioder
av ett begränsat antal människor, vilket också har häv-
dats av arkeologen Sven-Donald Hedman (2003a:228-230).
För perioden efter 1600 e. Kr menar även Inga-Maria
Mulk att ett fjällsamiskt bosättningssystem förekom
inom de övre delarna av Lule älvdal som hennes under-
sökningar behandlar. Detta system dominerades av bo-
platser som användes säsongsmässigt av mindre
renskötargrupper (Mulk 1995:258).

10.2 Rumslig bild

Med utgångspunkt ifrån teorier kring boplatsers
rumslighet, vilka berörts i kapitel 3.2, så väl som tidigare
arkeologisk och etnografisk forskning, kan en diskussion
föras kring rumsliga aspekter hos de miljöarkeologiska
resultaten. I detta kapitel berörs därför den rumsliga
organisationen av boplatsområden i anslutning till
härdar. Med utgångspunkt ifrån de markkemiska
karteringarna som genomförts inom ytor i nära anslut-
ning till härdar, förs dessutom en diskussion kring hur
ytorna kring dessa härdar har använts, samt om någon
typ av bostadskonstruktion har förekommit.

10.2.1 Boplatsernas rumsliga organisation
Med avseende på organisationen av härdar och andra
konstruktioner inom boplatsområdet kan de under-
sökta boplatserna delas in i fem olika kategorier, enligt
indelningen i kapitel 8.2.
     Vid de boplatser som klassificerats som ”boplatser
med mjölkningsgärden/-vallar” förekommer ett timrat
gärde eller en öppen yta med en vegetation som avviker
från den övriga vegetationen på platsen. I nära an-
slutning till dessa finns även timrade kåtor, eller rester
efter kåtor vid alla boplatser förutom vid Arvträsket.
Vid Nilasvallen och Nykåtavallen förekommer även
andra typer av träkonstruktioner, som exempelvis en
njalla och ett mindre stall. Det är även möjligt att lik-
nande konstruktioner tidigare har förekommit även vid
de andra boplatserna av denna typ.
     Vid de två radorganiserade boplatserna (RAÄ 567
och 633) har inte några andra anläggningar eller
konstruktionsrester påträffats än själva härdarna. De
undersökta boplatserna uppvisar båda en tydlig linjär
organisation av härdarna. Den ena boplatsen (RAÄ
633) har i viss mån anlagts längs efter en mindre bäck,

medan radorganisationen hos den andra boplatsen
(RAÄ 567) inte direkt kan förklaras med utgångspunkt
ifrån företeelser i landskapet.
     Vid de boplatser som hör till kategorin ”boplatser
med 2-5 härdar” förekommer en mer ostrukturerad
organisation av härdarna. I de flesta fall har de anlagts
längs en höjdrygg (RAÄ 47, RAÄ 173, RAÄ 300, RAÄ
204), men det finns även exempel på boplatser som
anlagts inom en större plan yta (östra härdområdet,
Nilasvallen).
    Boplatser som hör till kategorin ”boplatser med klus-
ter av ett större antal härdar och andra konstruktions-
rester” finns det bara ett exempel på, den gamla kyrk-
och marknadsplatsen i Arvidsjaur (RAÄ 471). I jämfö-
relse med de övriga boplatserna upptar denna boplats
en betydligt större yta, inom vilken flera kluster av olika
typer av anläggningar förekommer. Om man bortser
från skillnaderna i topografi, så skulle även de boplatser
med härdar som är lokaliserade till ett område söder
om Gråträsket, till vilka RAÄ 300 hör, kunna räknas
till denna kategori. I detta område förekommer det
nämligen kluster av flera, mindre härdgrupper, vilka
har anlagts förhållandevis nära varandra inom en större
yta. Anledningen till att inte denna boplats har hän-
förts till denna kategori är emellertid att denna boplats
är betydligt äldre än de statligt etablerade kyrk- och
marknadsplatser, till vilka boplatsen i Arvidsjaur till-
hör. Vid dessa härdgrupper förekommer dessutom inte
heller några andra typer av anläggningar än härdar och
det totala antalet anläggningar som förekommer i detta
område är även betydligt lägre än de som finns regist-
rerade från den gamla kyrk- och marknadsplatsen i
Arvidsjaur. De topografiska förhållandena vid bop-
latsen RAÄ 300, innebär även att man från en härd-
grupp inte kan överblicka de andra härdgrupperna,
vilket i stort sett bör ha varit fallet vid Arvidsjaurs gamla
kyrk- och marknadsplats.
     Om indelningen av boplatserna, baserad uteslutande
på organisationen av härdarna jämförs med resultaten
från de markkemiska karteringarna visar det sig emeller-
tid att en hel del skillnader finns. Organisationen av
härdarna förefaller inte höra ihop med en viss typ av
markpåverkan. Det finns boplatser med samma härd-
organisation som uppvisar skillnader i så väl den rums-
liga bilden som graden av markpåverkan som skett i
anslutning till boplatsen. Med avseende på resultaten
från de markkemiska undersökningarna tycks en indel-
ning av boplatsen utifrån härdarnas antal och organi-
sation vara i hög grad irrelevant.
     Vissa slutsatser kan emellertid dras utifrån jämfö-
relser mellan resultaten från de markkemiska analyserna
och den synbara rumsliga organisationen vid
boplatserna. De undersökta boplatser som tolkats som
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mjölkningsvallar är i hög grad anlagda i flacka områden,
med omgivande större plana ytor. De två undersökta
mjölkningsvallarna som är belägna utanför de västra
delarna av Östra Kikkejaurs sameby (Arvträsket och
RAÄ 204) är emellertid anlagda på höjder i kuperade
områden. Detta är sannolikt bara en anpassning till
rådande förhållanden i det omgivande landskapet, men
det skulle också kunna höra samman med skillnader i
strategier i samband med mjölkningen av vajorna, mellan
de olika områdena. Av de tre andra boplatser som har
anlagts uppe på åskrön och hör till kategori två, ”bo-
platser med 2-5 härdar”, förekommer vid två boplatser
de huvudsakliga anrikningarna av fosfor och organiskt
material på ytor nedanför själva åskrönet. Detta har
tolkats som att dessa boplatser huvudsakligen var i bruk
under de delar av året då marken var snötäckt. Detta
skulle möjligtvis kunna kopplas samman med en sed-
vänja att anlägga boplatser som använts vintertid på
upphöjda platser i landskapet. Inom samisk tradition
finns det uppgifter som talar för att vinterboplatser
gärna förlades på höjder för att detta underlättade
snöröjningen vid boplatsen och skapade bättre drag i
kåtans ventilation. Arvidsjaurs gamla kyrk- och mark-
nadsplats, vilken huvudsakligen användes vintertid tycks
inte ha anlagts med tanke på dessa faktorer. Denna
boplats har istället anlagts i ett plant område, där möj-
ligheten fanns att anlägga ett större antal bebyggelse-
enheter inom synhåll från varandra.
     Även om boplatserna är allt för heterogena för att
en enkel indelning i ett antal kategorier ska kunna göras
endast utifrån härdarnas organisation, kan emellertid
en del tolkningar göras av användningen av boplatsen
med utgångspunkt ifrån dess organisation. Dessa tolk-
ningar försvåras emellertid av problemen med dater-
ingen av härdarna. Inte vid någon av de undersökta
boplatserna har det blivit klarlagt huruvida härdarna
vid boplatsen är samtida eller har anlagts vid olika tid-
punkter. I många fall finns det dock mycket som talar
för att inte alla härdar vid boplatserna har varit i bruk
samtidigt. Det är däremot svårt att avgöra om fler än
en härd använts vid samma tid, eller om en härd repre-
senterar en fas i bosättningen. Detta innebär även att
det är vanskligt att avgöra om de härdar som idag före-
kommer vid boplatserna har uppkommit genom en
kontinuerlig succession, eller genom flera olika
bosättningsfaser. Trots detta så finns det rumsliga
mönster med avseende på härdarnas organisation vid
boplatserna. Härdar vid boplatser med 2-5 härdar har
ofta samlats i grupp, utan att någon medveten organi-
sation av härdarna inom grupperna tycks förekomma.
De härdar som anlagts uppe på åskrön följer åsens
längdriktning, sannolikt på grund av att detta utgör
åsens mest plana yta. Organisationen av härdarna tycks

däremot främst vara betingad av åsens form och rikt-
ning, och inte av placeringen av de andra härdarna vid
boplatsen.
     Vid diskussioner kring rumslig organisation brukar
boplatsens förväntade användningsperiod och antalet
människor som boplatsen är avsedd för, ses som viktiga
faktorer vid anläggandet och organiserandet av boplatser
(Bartram et al 1991:140). Generellt sett så krävs en
större planläggning och tydligare organisation av
boplatser som används av ett större antal människor
eller under längre perioder. Vid boplatser som enbart
används någon enstaka gång uppstår inga problem med
exempelvis hanteringen av avfall. Avståndet och orga-
nisationen av bostäder inom boplatsen kan även ses
som indikationer på storlek och social organisation hos
den grupp som vistades vid boplatsen, samt hur viktigt
samarbete har varit inom gruppen (Whitelaw 1991:165-
167). Vid de undersökta boplatser som uppvisar ett
mindre antal härdar förekommer inte någon uttalad
organisation av härdarna, utan de har i hög grad anlagts
på olika avstånd och i olika riktning från varandra. Detta
talar för att en mindre grupp människor har förekommit
vid boplatserna, vilket även bekräftas av bland annat
det arkeologiska fyndmaterialet och de markkemiska
karteringarna. Om fler än en härd var i bruk samtidigt
vid boplatserna skulle härdarnas nära lokalisering till
varandra ge indikationer på att det sannolikt fanns ett
nära samarbete när det gällde resursutnyttjandet, mellan
de människor som vistades vid boplatsen.
     Av de undersökta boplatserna uppvisar endast tre
en mer tydligt strukturerad rumslig organisation. Dessa
boplatser utgörs av Arvidsjaurs gamla kyrk- och mark-
nadsplats samt de radorganiserade boplatserna RAÄ
567 och RAÄ 633. Vid den gamla kyrk- och marknads-
platsen visar så väl den markkemiska karteringen som de
fynd och fornlämningar som påträffats i området att
en tydlig indelning av kyrkplatsområdet förekommit.
Området var med stor sannolikhet indelat i olika
bosättningsenheter, men kanske också i olika aktivitet-
sområden. Den tydliga linjära organisationen vid RAÄ
567 och RAÄ 633 är däremot något svårare att för-
klara. Rent generellt sett så skulle denna typ av organi-
sation kunna ge indikationer på att ett flertal bostäder
samtidigt var i bruk vid boplatserna. Vid RAÄ 567 fö-
rekommer dessutom markkemiska anrikningar som
skulle kunna utgöra en avgränsad plats för avfalls-
deponering. De markkemiska anrikningarna i övrigt,
så väl som det arkeologiska fyndmaterialet motsvarar i
hög grad de andra undersökta boplatserna och kan
därför inte heller anses motsvara vad som skulle kunna
förväntas av boplatser där ett större antal människor
vistats under en längre tid. Vid RAÄ 567 förekommer
även markkemiska anrikningar inom en yta direkt väster
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om härdarna, vilket kontrasterar tydligt mot området
öster om härdarna. Detta har tolkats som att det västra
området sannolikt utgör boplatsens huvudsakliga
aktivitetsområde, medan området i öster utgör ett ytter-
område. Det är med utgångspunkt ifrån detta aktivitets-
område som bostäderna sannolikt har anlagts. Den
markkemiska karteringen av boplatsen RAÄ 633 visar
att denna har använts betydligt mer tillfälligt än bo-
platsen RAÄ 567. Samtidigt uppvisar anrikningar av
fosfor och organiskt material vid RAÄ 633 en liknande
rumslig bild som RAÄ 567, där så väl ett centralt
aktivitetsområde som ett ytterområde kan urskiljas.
     En uppenbar medveten strategi vid anläggandet av
härdar vid de undersökta boplatserna tycks emellertid
ha varit att inte anlägga en ny härd ovanpå, eller allt för
nära en annan härd. Vid flera av de undersökta
boplatserna förekommer härdar mycket nära varandra,
men inte en enda av dessa har anlagts så nära någon
äldre härd att denna har blivit förstörd. Enligt samisk
tradition så använde man bara de härdar som man själv,
någon i sin familj, eller någon mycket nära släkting hade
anlagt (Ryd 2005:25). Det finns också exempel på att
äldre kåtor inte alltid renoverades. Istället byggdes en
ny kåta och härd en bit från den gamla kåtan, som fick
förfalla. Det är möjligt att denna syn på äldre härdar
och andra familjers härdar har förekommit även under
äldre perioder och utgjort en viktig faktor i även dessa
boplatsers organisation.

10.2.2 Härdar och bostäder
Om resultaten från de markkemiska karteringarna
jämförs med olika arkeologiska och etnografiska mo-
deller av aktivitetsytor i anslutning till härdar kan ett

försök till tolkning av bostadsytor vid de undersökta
lokalerna göras. Den modell som vanligtvis används vid
diskussioner kring bostäder inom det samiska
bosättningsområdet utgörs av Ränks modell av den
samiska kåtan. I övrigt har få mer omfattande modeller
av aktivitetsytor kring härdar utarbetats inom arkeolo-
gisk och etnografiska studier. Med avseende på
nomadbosättningar i södra Turkiet har arkeologen Roger
Cribb konstruerat en modell för organisationen av
aktivitetsytor inuti och kring bostaden (Cribb 1991:172).
Dessa bostäder utgörs emellertid av rektangulära tält,
med en eldstad placerad i tältets ena kortsida. Vid
dessa boplatser förekommer dessutom en härd utanför
själva bostaden, där den huvudsakliga matlagningen äger
rum. Det är därför tveksamt om denna typ av bostads-
organisation har särskilt många paralleller med norra
Norrland, där härdar åtminstone under historisk tid
har anlagts centralt inuti olika typer av kåtor. En annan
modell som fått stor genomslagskraft är Binfords ”men´s
outdoor hearth”-modell (Binford 1983:153). Även denna
modell är utarbetat för samhällen inom helt andra om-
råden än Nordskandinavien. Vid jämförelser mellan så
väl Cribbs som Binfords rumsliga modeller och de
rumsliga anrikningarna som förekommer i anslutning
till de undersökta härdarna kan även en hel del skill-
nader urskiljas. Förekomsten av sannolika vägglinjer
i anslutning till åtminstone två härdar talar för att dessa
härdar överhuvudtaget inte har utgjort härdar som an-
vänts utomhus. Det är mer sannolikt att dessa härdar
har använts inuti någon form av bostadskonstruktion
där härden, till skillnad från de av Cribb undersökta
bostäderna, har varit centralt placerad. Det är också
som sådana de vanligtvis har tolkats av arkeologer vid

tidigare undersökningar, trots att det för-
utom härden i allmänhet inte finns synliga
spår bevarade efter någon form av kon-
struktion. Enligt Binfords modell bör an-
rikning av organiskt material även ske inom
begränsade ytor i anslutning till härden.
Detta bör sannolikt resultera i en annor-
lunda markkemisk bild än vad som före-
kommer vid de undersökta härdarna (fig
10.4). De så uppenbara ytorna längs med
härdarna, där endast mycket begränsad an-
rikning förekommit bör inte finnas om ytan
disponerats i enlighet med Binfords modell.
     Om resultaten istället jämförs med
Ränks modell kan emellertid en del likhe-
ter urskiljas (Ränk 1949:107). De anrikningar
som kan tolkas som vägglinjer påvisar att
bostaden haft en avgränsning som mot-
svarar en mindre kåta (fig 10.5). Den an-
rikning som förekommer i anslutning till

Figur 10.4. Sannolik anrikning av boplatsmaterial enligt Binfords modell
(efter Binford 1983:153).
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härdarnas ena sida skulle även kunna motsvara den
köksdel (sa. boassjo) som, enligt Ränk förekom inuti sa-
miska kåtor. De aktiviteter som skedde i denna del av
kåtan och som bland annat innefattade hantering av kött
och fisk kan mycket väl orsaka anrikningar liknande de
som kan ses i anslutning till de flesta av de undersökta
härdarna.
     De ytor längs med härdarna, vilka uppvisar ytterst
ringa anrikning av fosfor och organiskt material skulle
även kunna jämföras med de ytor som enligt Ränk be-
nämns som luojddo. Dessa ytor fungerade som sov- och
sittplatser inuti kåtan och de var vanligtvis täckta av ris
och skinn. Detta innebär att det som föll på golvet
inuti kåtan huvudsakligen bör ha hamnat i den bekläd-
nad som täckte golvytan. När kåtan sedan städades bör
sedan det mesta ha avlägsnats. Ackumulation av mate-
rial har sannolikt enbart kunnat ske inom begränsade
ytor i direkt anslutning till härden, mellan härdstenar och
golvbeklädnad, samt inom en begränsad yta där väg-
gen mötte golvet inuti kåtan. Detta skulle kunna för-
klara de mönster av anrikningar som kan urskiljas i an-
slutning till de undersökta härdarna. De ytor längs med
härdarna, vilka inte uppvisar anrikningar i någon större
omfattning skulle därför kunna tolkas just som sov- och
sittplatser  som varit täckta av ris och skinn.
     Likheterna med Ränks modell är så slående att de
undersökta ytorna i anslutning till härdar bör ha an-
vänts på liknande sätt. Av allt att döma har en golv-
beklädnad använts och sannolikt har även ena delen av
härden haft liknande funktion som det boassjo-område
som Ränk beskriver. Dessa likheter, i kombination med
spår efter vägglinjer, talar även för att åtminstone de
flesta härdar har haft en överbyggnad motsvarande
kåtorna från Ränks studie. De finns emellertid även
härdar som avviker från detta och därför skulle kunna
ha använts på andra sätt och i andra sammanhang. Vid

de två äldsta härdarna ger de mark-
kemiska karteringarna en antydan om att
den bostadskonstruktion som använts
kan ha varit större än en ordinär tältkåta.
Anrikningarna vid den ena härden (RAÄ
300:3) uppvisar, trots stora likheter, en
något annorlunda bild. Vid denna härd
förekommer anrikning i anslutning till
härdens långsida, medan två ytor där
ringa anrikning skett snarare är lokalise-
rade till härdens båda kortsidor. Detta
talar för att organisation av golvytan i
detta fall uppvisar skillnader från Ränks
beskrivning. Trots detta förekommer ett
område med anrikning, motsvarande
boassjo och ytor som sannolikt motsvarar
de sitt- och sovplatser som enligt Ränk

förekommit inuti kåtorna.
     Denna tolkning är ytterst intressant när det gäller
den härd som förekommer inuti mjölkningsgärdet vid
Nilasvallen, vilken kan ha anlagts inuti gärdet för att
användas som en så kallad rökeld. Morfologiskt sett är
denna härd emellertid identisk med de övriga under-
sökta härdarna, vilka vanligtvis tolkas som bostads-
härdar. I anslutning till denna härd förekommer det
dessutom fosfatanrikningar, vilka rumsligt sett mot-
svarar så väl anrikningarna vid flertalet av de under-
sökta härdarna som Ränks beskrivning av den samiska
kåtan. Detta talar för att även denna härd sannolikt har
använts inuti en kåtaliknande bostad, där golvbeklädnad
och regelbunden städning har orsakat ett distinkt mark-
kemiskt mönster. Det finns inte heller några upp-
teckningar som talar för att det förekommit stenkantade
rökeldar, utan det verkar endast ha varit härdar som
användes inuti bostäder som var stenkantade (Ruong
1945:131-134; Ryd 2005:29-30). Detta talar för att
denna härd är äldre än mjölkningsgärdet som sanno-
likt anlagts efter det att härden kommit ur bruk.
     Härdar förekommer även inuti mjölkningsgärden
vid andra boplatser, bland annat vid Nykåtan, vilket
talar för att det inte var ovanligt att gärden anlades på
platser där bosättning tidigare förekommit. Med bak-
grund utifrån beskrivningarna av att äldre härdar inte
återanvändes eller ens stördes genom att man klev i
eller över dessa, ter det sig emellertid något märkligt
att mjölkningsgärden anlades på platser där äldre härdar
förekommer (Ryd 2005:25-27). Det skulle dock kunna
ha varit så enkelt att dessa härdar var helt överväxta
och osynliga då gärdena anlades. Det är också möjligt
att det inte ansågs lika viktigt att upprätthålla denna tra-
dition då det gällde mjölkningsgärden. Kanske var även
de härdar som hamnade inuti gärdena helt enkelt
renskötarfamiljens egna, äldre härdar vilka det eventuellt

Figur 10.5. Sannolik anrikning av boplatsmaterial enligt Ränks modell
(efter Ränk 1949:107).
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var mer legitimt att störa. Trots härdarnas läge inuti
gärden uppvisar inte heller en enda av dessa några syn-
liga skador som kan ha uppstått i samband med an-
vändningen av gärdena.
     Generellt sett finns stora likheter med avseende på
rumslig organisation mellan de undersöka härdarna och
Ränks beskrivningar av den samiska kåtan. Detta talar
för att kåtaliknande bostäder har förekommit i anslutning
till flera av de undersökta härdarna, samt att synen på
golvytans organisation bör ha varit likartad under lång
tid tillbaka. Det förekommer emellertid en del studier
av rumslig organisation av bostäder som talar för att
det finns en optimal indelning av golvytan inuti bostä-

der med en centralt placerad härd, vilket är genomgå-
ende för ett stort antal olika samhällen (Grøn 1991b:101-
102). Detta innebär att den rumsliga organisationen
huvudsakligen kan ha betingats av vad som har varit
mest funktionellt. Enligt historisk dokumentation finns
det dock en hel del uppgifter om att indelningen av
golvytan i den samiska kåtan inte bara hade en prak-
tisk funktion, utan även en symbolisk och rituell funk-
tion (Mulk 1995:206-210; Ränk 1955:11-12). Detta
innebär att organisationen av golvytan i kåtan sanno-
likt i hög grad speglade den samiska världsuppfattningen,
samt samernas syn på sitt eget samhälle.
     Det har också presenterats teorier om att bostäder

som uppvisar en liknande inre organisation
också bör ha fungerat inom likartade sociala
och ekonomiska sammanhang (Storli 1995:70;
Yates 1989:251). Fundamentalt för detta är just
synen på bostadens organisation som en sym-
bolisk återgivning av grundläggande värde-
ringar och kategoriseringar inom samhället.
Likheterna mellan de undersökta bostädernas
organisation och Ränks beskrivningar av samiska
kåtor skulle därför kunna ses som en indika-
tion på att likheter funnits mellan de männis-
kor som använde dessa boplatser och de sa-
miska grupper som levt i samma områden
under historisk tid. De undersökta bostäderna
tycks även i hög grad överensstämma storleks-
mässigt med samiska kåtor från historisk tid.
Det är endast vid de två äldsta boplatserna
(RAÄ 300 och RAÄ 567) som resultaten
indikerar att golvytan kan ha varit av större
storlek. Detta behöver emellertid inte inne-
bära att den faktiska golvytan nödvändigtvis
var större i dessa bostäder, eftersom de under-
sökta härdarna vid dessa boplatser är jämförelse-

vis stora.
     De överensstämmelser som
tycks finnas i storlek och rums-
lig organisation mellan de un-
dersökta bostäderna och sa-
miska kåtor från historisk tid
talar för att likheter också bör
finnas med avseende på det an-
tal människor som använde
dessa bostäder. Detta skulle
innebära att ett antal människor,
motsvarande det samiska flytt-
laget eller en till två familjer bör
ha använt de undersökta bostä-
derna.
     Likheter i den rumsliga or-
ganisationen av bostadsytan

Figur 10.6. Resultaten från den markkemiska kartering som
genomförts av en kåtatomt (A1) vid en boplats från yngre järnålder,
belägen vid Vivallen i Härjedalen (spridningskarta upprättad efter
uppgifter i undersökningsrapporten, Sundström 1988:49).
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Figur 10.7 Fosfatanrikningar inuti kåtatomt 9 och 10, vid boplatsen Nukkumajoki
2. Prov har, enligt uppgift, tagits varje meter inuti kåtatomterna (efter Carpelan &
Lavento 1996:106).
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mellan så gott som samtliga undersökta härdar talar
även för att denna rumsliga indelning var vitt spridd.
Den förekommer så väl bland de undersökta härdarna
inom Östra Kikkejaurs sameby som bland härdar längre
söderut. Inom de undersökta kåtatomterna i Jämtland
förekommer emellertid inga mer omfattande anrikningar
som skulle kunna ge indikationer på en inre organisa-
tion av golvytan i bostaden. Detta skulle kunna tolkas
som att bostäderna i dessa områden organiserades på
ett annat sätt en de längre norrut. Markkemiska karte-
ringar som genomförts av en boplats vid Vivallen i
Härjedalen visar emellertid att betydande anrikningar
även förekommer inuti kåtatomter i de sydligaste de-
larna av Sápmi (Sundström 1988:47-50). I den under-
sökta kåtatomten uppträder dock inte samma tydliga
rumsliga mönster som förekommer i anslutning till de
undersökta härdar som är belägna längre norrut (fig
10.6). Hur pass jämförbar denna analys är med de
fosfatanalyser som genomförts i anslutning till de nu
undersökta härdarna är emellertid svårt att avgöra, ef-
tersom det inte finns mer detaljerade uppgifter kring
hur prov har tagits och analyser genomförts vid Vivallen-
undersökningarna. Det heterogena fyndmaterial som
påträffats i anslutning till boplatsen vid Vivallen (Sund-
ström 1988:47-50; Zachrisson 1997) skiljer sig även till
vissa delar från fyndmaterial som vanligtvis förekom-
mer vid boplatser med härdar. Detta kan ses som indi-
kationer på att skillnader faktiskt har funnits mellan
dessa boplatser. Det finns dock uppgifter om att sentida
torvkåtor från Jämtlandstrakten har haft en liknande
rumslig organisation som de nordliga kåtorna (Ränk
1949:97). Likheter i rumslig organisation tycks även
finnas mellan de undersökta boplatserna och under-
sökta kåtatomter vid nordfinska vinterbyar (Carpelan
& Lavento 1996). Även inuti dessa kan tydligt avgrän-
sade ytor med fosfatanrikning urskiljas i anslutning till
härdarna (fig 10.7).
     De likheter som finns mellan organisationen av
golvytan i anslutning till de undersökta härdarna och
kåtatomter i andra områden visar att denna organisation
har varit vitt spridd över stora delar av Sápmi. Likheter
i bostadens organisation finns även mellan boplatser
från olika tid, vilket talar för att den organisation av
samiska kåtor som finns beskriven från historisk tid
går långt tillbaka i tiden och kan med stor sannolikhet
kopplas ihop med just bosättning med härdar.

10.3 Bosättningens kronologi

De pollenanalyser som genomförts i anslutning till både
Nilasvallen och Nykåtan ger en inblick i kronologin
vid dessa boplatser. De dateringar som genomförts är

dock allt för få för att kunna bidra med information
om sedimentationshastighet och ge en god tidsmässig
upplösning. Med utgångspunkt ifrån de genomförda
dateringarna i kombination med granens uppträdande
i pollenspektret kan emellertid en kronologisk uppfatt-
ning erhållas, förutsatt att myrarnas tillväxthastighet har
varit någorlunda jämn. Undersökningar genomförda i
området längs Lule älvdal visar att den tidigaste före-
komsten av gran (Picea) i inlandsområdet kan dateras
till 770-500 f. Kr (Segerström 1990:55). Andra pollen-
analyser som genomförts inom inlands- och
förfjälls-områden i Lappland påvisar i stort sett samma
sak som undersökningarna i Lule älvdal, vilket talar för
att detta kan vara en generell bild för granens etablering i
norra Sveriges inlandsområden (Berglund et al
1996:268-270). Granens inträde i Norrlands inland var
emellertid förmodligen lokalt varierande, vilket inne-
bär att dateringen från Lule älvdal endast kan anses ha
begränsad giltighet för undersökningsområdena nära
Piteälven. En datering från området vid sjön Östra
Kikkejaure talar också för att gran kan ha kommit in i
detta område lite tidigare, redan vid 1310-880 f. Kr
(Aronsson 1991:56). Den 14C-datering som genomförts
av makrofossilt material från bottensedimenten av en
tjärn vid Gråträsket visar även att granen sannolikt blev
mer vanligt förekommande i detta område redan under
perioden 1260-940 f. Kr (2σ). Jämförelser mellan
pollenanalyser som visar en mer regional bild av vegeta-
tionen och de som främst påvisar en lokal bild kan vara
vanskliga, eftersom lokala förhållanden i hög grad kan
skilja sig ifrån den regionala bilden.
     I provet från Nilasvallen förekommer det så väl
pollen från växter, som indikerar att skogen i området
öppnats upp (t ex lind, alm, ljung, en), som de som
gynnas av mänsklig aktivitet (gråbo, gräs). Förekomsten
av pollen från korn kan också ses som ett tecken på
mänsklig närvaro vid platsen. Trots att endast två nivåer
av provet från denna boplats har daterats visar resul-
taten från pollenanalysen att den bosättning vid
Nilasvallen som finns omnämnd i historiska källor
endast upptar en mycket kortvarig och marginell del i
bosättningen i området vid Nilasvallen. Pollenanalysen
visar att människor har uppehållit sig i närheten av den
idag kända Nilasvallen, sannolikt sedan 400-500-talet
e. Kr. Det är också tydligt att den mänskliga påverkan
som skett i området redan under 400-600-talet e. Kr
har haft så gott som samma inverkan på vegetationen
som den senare bosättningen i området.
     Inga 14C-dateringar har genomförts av det torvprov
som togs i anslutning till Nykåtan. I de nedre delarna
av diagrammet från platsen kan dock granens intro-
duktion i vegetationen vid platsen urskiljas tydligt. Om
pollenanalysen från Nykåtan tolkas utifrån att granens
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introduktion ägde rum under perioden 770-500 f. Kr,
att grankurvans första topp skedde vid Kr.f  och att
sedimenttillväxten varit jämn inom hela profilen, kan
ändå en uppfattning om kronologin erhållas. Även vid
Nykåtavallen förekommer arter som talar för att skogen
i området har öppnats upp och att bosättning har skett
i området betydligt tidigare än vad den historiska doku-
mentationen anger.
     Pollenanalyserna vid de båda lokalerna påvisar flera
likheter. Området i anslutning till båda boplatserna tycks
ha använts för bosättning under förhållandevis lång
tid tillbaka, sannolikt redan under perioden 400-500 e. Kr.
Vegetationsförändringarna är emellertid inte så omfat-
tande att det skulle kunna röra sig om någon mer perma-
nent form av bosättning Här har förmodligen männis-
kor bott under kortare perioder, möjligen säsongsmässigt.
     De pollenanalyser som genomförts i området vid
sjön Gråträsket visar att landskapet i detta område till
viss del har sett annorlunda ut än det vid Nilasvallen
och Nykåtan. Förekomst av bland annat en större andel
ädellövträd talar för att landskapet kring Gråträsket
under lång tid tillbaka har varit förhållandevis öppet. I
detta område har inte heller tall varit lika dominerande
som vid de övriga undersökta boplatserna, utan här
har inslaget av björk och gran varit större. Det dödis-
landskap med förhållandevis stora inslag av myrmarker
och mindre tjärnar som karaktäriserar området idag har
sannolikt varit karaktäristiskt för området även under
tidigare perioder.
    I området vid Gråträsket är även de vegetations-
förändringar som kan ha orsakats av mänskliga aktiviteter
betydligt mer begränsade än vad de tycks ha varit vid
de andra två undersökta boplatserna. Detta skulle kunna
tolkas som att bosättningen i detta område har varit
mer kortvarig och mindre intensiv än bosättningen vid
mjölkningsgärdena. En genomgående likhet som kan
urskiljas i analyserna från samtliga boplatser är den
tydliga kontinuitet som tycks ha förekommit långt till-
baka i tiden. Dessa kontinuerliga mänskliga aktiviteter
tycks även i hög grad ha orsakat liknande vegetations-
förändringar.
     I analyserna från båda boplatserna i Jäknajaure-
Malmesjaureområdet så väl som i analysen från tjärnen
i Gråträskområdet förekommer inslag av cerealia
(Hordeum type och Secale cereale). Tolkningar av dessa
förekomster är problematiska. Enstaka förekomster
av cerealia skulle kunna ha transporterats längre sträckor
med vinden och överhuvud taget inte ha någon kopp-
ling alls till de tidigare aktiviteterna vid boplatserna. I
området vid Nilasvallen och Nykåtan skedde emeller-
tid etableringen av nybyggen inte förrän under 1800-
talet. Enligt avvittringskartor så har området under se-
nare perioder dessutom utgjorts av kronoskogsom-

råden, vilka man skulle kunna kalla ”ödemarker” med
närmsta nybygget på någon mils avstånd. Detta innebär
att störningar i pollendiagrammen från odlingar i när-
miljön förmodligen är minimala.
     Det tidigaste nybygget i Gråträsk anlades, enligt
skriftliga källor under 1500-talet, medan sädesodling
dominerat av korn tycks ha förekommit redan under
järnåldern bland annat i kustområdena i norra Norge
och Sverige (Welinder 1998:322). Den öppenhet som
tycks ha karaktäriserat landskapet kring Gråträsket
under lång tid tillbaka är emellertid en god förutsättning
för att en större andel vindtransporterade pollen ska
ha kunnat deponeras i tjärnar och myrar i området.
     Om förekomsten av cerealia inte har orsakats av
pollen från mer avlägsna områden bör den ha förts till
boplatserna på något annat sätt, eftersom dessa inte
förekommer i vilt tillstånd i norra Norrland. Detta kan
kanske främst ha skett genom handelsutbyte eller lokal
odling. Förekomsten av korn, syror och en mindre
ökning av andelen gräs i de sediment som härrör från
en mindre tjärn lokaliserad i anslutning till sjön Gråträsket
skulle kunna tolkas som att odling och boskapsskötsel
har förekommit i området. Om sedimentackumulationen
har varit konstant genom hela profilen bör emellertid
denna nivå representera förhållandena under 500-600-
tal, vilket är nästan 1000 år tidigare än de första skriftliga
beläggen för nybyggarverksamhet i området. Det finns
emellertid uppteckningar som beskriver att viss odling
av korn, havre och råg har förekommit vid samiska
nybyggen under senare perioder (Manker 1968:236).
Uppgifter finns om att odling förekommit även tidigare
vid visten. Dessa tar dock främst upp odling av rovor,
potatis och ängssyra (Rumex acetosa) men det finns också
beskrivningar av att cerealia har odlats vid visten i
begränsad omfattning (Drake 1918:153-154; Hultblad
1944:108).
     Pollenspridningen kan även ha orsakats av att spann-
mål har förts till boplatserna i obehandlad form. Vid
Nykåtan kan den sena förekomsten av havre mycket
väl kopplas till utfodring av någon häst, eller något
annat kreatur som tagits till platsen. På platsen finns
även ett mindre stall som sannolikt har använts i sam-
band med bosättningen i kåtan eller eventuellt i sam-
band med myrslåtter. Tillförsel och förekomst av
cerealia vid bosättningarna var, under de sista bosättnings-
faserna, troligtvis inte problematiskt. Under åtminstone
de senaste hundra åren har nybyggen förekommit i när-
heten av boplatserna. Den tidiga förekomsten av korn-
pollen vid Nilasvallen och i Gråträskområdet skulle
däremot kunna indikera att de som vistades vid dessa
boplatser hade långväga kontakter med människor som
odlade korn vid den nordnorska kusten eller möjligen vid
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Norrbottenskusten, eller att de själva under vissa delar
av året uppehöll sig i dessa trakter.
     Pollenanalyserna visar att även om förändringar i
vegetationen har skett har ändå naturmiljön på en över-
gripande nivå sett likartad ut ända sedan de äldsta
bosättningsfaserna under slutet av järnålder. I anslutning
till våtmarksområdena vid så väl Nilasvallen som
Nykåtavallen har vegetationen, åtminstone under de
senaste 1000-2000 åren, dominerats av barrskog med
inslag av björk (Betula) och i mindre utsträckning även
al (Alnus). Vegetationen vid våtmarkerna har under
denna period i hög grad bestått av mossor (Sphagnum)
och halvgräs (Cyperaceae). De undersökningar som
tidigare genomförts av Kjell-Åke Aronsson visar på
liknande förhållanden, där vegetationen domineras av
barrskog med inslag av björk. Aronssons studie visar
även på en utveckling av våtmarkerna som varit i hög
grad likartad vid samtliga undersökta lokaler. Vid dessa
lokaler har våtmarkerna under äldre tid varit beväxta
med träd och buskar i högre grad, medan de senare
utvecklats till mer öppna våtmarker. Denna, mer öppna
våtmark tycks ha varit dominerande vid de undersökta
lokalerna under en förhållandevis lång tid tillbaka.
Pollenanalyserna, så väl de som genomförts i Jäknajaure-
området och i Gråträskområdet, som de som tidigare
genomförts av Aronsson, ger samtliga indikationer på
att inga större förändringar i den omgivande vegeta-
tionen kring lokalerna har skett under den period som
mänsklig påverkan har förekommit i området. Detta
kan även ses som indikationer på att bosättningarnas
naturmiljömässiga förutsättningar har varit i stort sett
likartade under hela bosättningsperioden.

10.3.1 De undersökta lokalernas kronologiska
kontext
Den tidiga mänskliga påverkan som är tydlig i pollen-
analyserna från Nykåtavallen och Nilasvallen är något
märklig, i alla fall med tanke på att de spår som idag
finns kvar efter bosättningarna endast begränsas till de
restaurerade kåtorna och ett mindre antal härdar i an-
slutning till dessa. De landskap som pollenanalyserna
speglar omfattar dock sannolikt även områden som
ligger i bosättningarnas omgivningar, om än inte allt
för långt ifrån våtmarkerna där proven har tagits. I
fornlämningsregistret finns det emellertid inte en enda
registrerad fornlämning i närheten av dessa boplatser
(FMIS 060201). De närmst belägna registrerade boplats-
lämningarna är belägna ungefär fem kilometer från de
båda undersökta boplatserna. Omgivningarna kring
dessa utgörs emellertid av vidsträckta totalavverkade
tallskogsområden, där äldre härdar och visten mycket
väl skulle ha kunnat förekomma. I området vid Gråträsket
finns däremot spår efter tidigare bosättning i form av

boplatsgropar och boplatsvallar, vilka skulle kunna
kopplas ihop med de tidigaste vegetationsförändringarna i
området. I anslutning till sjön Gråträskets södra sida
finns dessutom även ett stort antal boplatser med härdar
(FMIS 060201).
     Flera arkeologiska undersökningar har tidigare
genomförts inom det skogssamiska området i Sverige.
I relation till dessa skulle de tidiga spåren efter mänsklig
aktivitet som förekommer i pollenanalyserna från
Malmesjaure-Jäknajaureområdet och Gråträskområdet
kunna sättas i en kronologisk kontext som omfattar
ett vidare geografiskt område än bara tre boplats-
områden. Om tecken på tidig bosättning även kan ur-
skiljas i dessa undersökningar skulle det vara svårt att
avfärda de tidiga spåren efter boplatsaktiviteter som
enbart slumpmässiga, eller som brister i själva
nanalysmetoderna.
     De pollenanalyser som genomförts av Kjell-Åke
Aronsson gör det även möjligt att få en uppfattning
om hur vegetationen har förändrats över tid vid de
undersökta lokalerna (Aronsson 1991). Få dateringar
har emellertid genomförts av dessa pollensekvenser,
vilket innebär svårigheter vid kronologiska jämförelser
med andra typer av material. Med utgångspunkt från
att granens inträde skedde vid samma tidpunkt vid alla
undersökta lokaler, samt att sedimenttillväxten inom
alla prov har varit jämn kan emellertid en uppfattning
erhållas om pollensekvensernas ålder. För att kunna få
en uppfattning om kronologin inom de pollensekvenser
som analyserats av Aronsson har, förutom de nivåer
som daterats med hjälp av 14C-analys, kronologin nöd-
tvunget baserats på de ovan nämnda dateringarna av
granens etablering i norra Sveriges inlandsområden. De
nivåer där förekomsten av granpollen börjar före-
komma i mer än enstaka omfattning har generellt ansetts
höra till Kr. f. Problemet med denna åldersbestämning
är emellertid att granens förekomst, åtminstone inom
vissa delar av Aronssons undersökningsområde, kan
ha varierat avsevärt lokalt sett. Kvaliteten på de dateringar
som genomförts av Aronsson varierar även sannolikt i
hög grad, eftersom det material som daterats utgjorts
av allt från makrofossilt material till bulkmaterial från
torv.
     För att koppla ihop härdarna med mänskliga akti-
viteter som skett vid de av Aronsson undersökta loka-
lerna har en indelning i vissa definierade ”indikator-
arter” använts. De arter som använts som indikationer
på mjölkningsvallar i nedanstående diagram har valts i
enlighet med Aronssons kategorisering (Aronsson
1991:49). De arter som beaktats är syror (Rumex), gräs
(Poaceae), mållväxter (Chenopodiaceae), korgblommiga
växter (Asteraceae undiff.), nejlikväxter (Caryophyllaceae),
flockblomstriga växter (Apiaceae), mjölkört (Epilobium),
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kovall (Melampyrum), smörblomma (Ranunculus), en (Juni-
perus), rödkämpar/groblad (Plantago media/major) och
rosväxter (Rosaceae). Enligt Aronssons kategorisering hör
även nässlor (Urtica) till dessa indikatorarter. Inga pollen
från nässlor förekommer emellertid i de pollenanalyser
som redovisas i diagrammet. En mer osäker indikator
är, enligt Aronsson, trampört (Polygonum aviculare).
Denna växt trivs emellertid på öppna, upptrampade ytor,
vilket innebär att den sannolikt skulle kunna förekomma
vid mjölkningsvallar (Castra 1983:87). I de av Arons-
sons pollenanalyser som redovisas här, så väl som i
analyserna från Nilasvallen och Nykåtan, förekommer
dock inte trampört överhuvudtaget. Mer osäkra
indikatorarter, som älggräs/älgört (Filipendula), gråbo
(Artemisia), linnea (Linnea borealis) och skogsstjärna
(Trientalis europaea) har inte beaktats.
     Alla de lokaler som undersöktes av Aronsson redo-
visas emellertid inte, utan diagrammen visar resultaten
från sammanlagt fem av de undersökta lokalerna, vilka
är belägna i det boreala området i Norrbottens län (fig
10.8). De sekvenser som går under benämningen Ö
Kikkejaur A och C är tagna i anslutning till en boplats
med härdar, vid Guoronluokte, vilken daterats till vikinga-
tid/medeltid (Hedman 2003a:80-81; Mulk 1985).
Sekvenserna Ö Kikkejaur B, Lamburtjärnarna 2, Arv-
träsket och SV Akkajärvi härrör från lokaler med spår
efter äldre mjölkningsvallar (Aronsson 1991:55-75 och

94-98). Samtliga sekvenser, förutom SV Akkajärvi, har
tagits i områden inom och i nära anslutning till Ö
Kikkejaurs sameby.
     För att få en bild av en mer övergripande mänsklig
inverkan på vegetationen vid de undersökta lokalerna
har även en kategorisering gjorts av Aronssons resul-
tat med utgångspunkt ifrån mer generella uppfattningar
om vegetation som gynnas av boplatsaktiviteter (fig
10.9 och 10.10). Som grund för denna kategorisering
har så väl Karl-Ernst Behres studier kring indikator-
arter som Sheila Hicks undersökningar av samiska
vinterbyar i norra Finland beaktats (Behre 1981:225-
245; Hicks 1993:137-144). Arter som mer generellt ses
som indikerande för mänskliga aktiviteter utgörs av
mållväxter, gråbo, nässlor och alla typer av cerealia. De
arter som enligt Hicks undersökningar tycks gynnas av
den nordliga vinterbosättningen utgörs främst av ljung
och ljungväxter (Calluna och Ericales undiff), gräs, olika
typer av lummer (Lycopodium annotinum/clavatum), korg-
blommiga växter, mjölkört, smörblomma, nejlikväxter
och blåklockor (Campanula). Undersökningarna visar
även att ökningen av dessa arter motsvaras av en tydlig
minskning av andelen pollen från björk (Betula).  Som
indikatorarter för kulturpåverkan och bosättning har
därför mållväxter, gråbo, gräs, korgblommiga växter,
mjölkört, ljungväxter (Ericaceae), korgblommiga växter,
smörblomma och nejlikväxter använts. I de pollen-
sekvenser som redovisas förekom emellertid inte pollen

Figur 10.8. Förekomsten av pollen (redovisat i ‰ av det totala antalet räknade pollen) som indikerar förekomsten av mjölkningsvallar
i de analyser som genomförts av Kjell-Åke Aronsson. Diagrammet visar även antalet daterade härdar, med okalibrerade dateringar
(BP), i enlighet med Sven-Donald Hedmans redovisning (Hedman 2003a:122-140).
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från nässla, blåklocka, cerealia eller från ljung (Calluna),
varför dessa följaktligen har uteslutits.
     De spår efter mänsklig aktivitet i norra Norrlands
skogsområde som kan urskiljas i dessa pollenanalyser
kan jämföras med dateringar av härdar belägna inom

samma område. Härddateringarna ger en bild av när
dessa anläggningar kom i bruk samt omfattningen av
denna bosättning över tid. De möjliggör även jämfö-
relser mellan två, av varandra oberoende källor till in-
formation kring bosättningens kronologi i området. De

Figur 10.9. Förekomsten av boplatsindikerande pollen, samt halten av björkpollen (Betula) i de analyser som genomförts av Kjell-
Åke Aronsson (redovisade i ‰ av det totala antalet räknade pollen). Diagrammet visar även antalet daterade härdar, med okalibrerade
dateringar (BP).
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Figur 10.10. Förekomsten av boplatsindikerande pollen, samt halten av björkpollen (Betula) i de analyser som genomförts av Kjell-
Åke Aronsson (redovisade i ‰ av det totala antalet räknade pollen). Diagrammet visar även antalet daterade härdar, med okalibrerade
dateringar (BP).
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dateringar som Sven-Donald Hedman redovisar i sin
avhandling härrör från arkeologiska utgrävningar av
härdar som i hög grad är belägna inom samma områ-
den som Aronssons undersökningar (Hedman
2003a:122-140). Dateringarna uppgår till sammanlagt
73 stycken, vilka är fördelade mellan 23 olika lokaler.
Kalibrerade med 1σ, sträcker sig dessa dateringar från
162 f. Kr och fram till 1700-talet. De flesta härdar har
emellertid dateras till perioden mellan 600-1600 e. Kr.
I diagrammen 10.8-10.10,  redovisas dessa dateringar
uppdelade i antal dateringar som infaller inom 100 års
intervall. Denna indelning har uteslutande utgått från
okalibrerade värden (BP), utan konfidensintervall. An-
vändningen av okalibrerade världen innebär en bety-
dande osäkerhet i dateringen av härdarna. De problem
som föreligger vid den kronologiska bestämningen av
pollensekvenserna betyder emellertid att en mer kor-
rekt angivelse av 14C-dateringarna av härdarna, inte
medför att jämförelserna blir mer korrekta. De jämfö-
relser som redovisas i diagrammen nedan bör därför
främst betraktas som återgivelser av tidigare mänsklig
påverkan i kronologiskt sett grova drag. Det är även
viktigt att komma ihåg att de dateringar som genom-
förts av boplatser med härdar endast speglar ålder på
undersökta, daterade härdar. Detta behöver inte nöd-
vändigtvis vara en korrekt bild av den faktiska fördelningen
av boplatser med härdar under tidigare perioder. Det
skulle mycket väl kunna vara så att härdar från någon
period är över- eller underrepresenterade. En sådan
underrepresentation förekommer sannolikt åtminstone
i diagrammets översta del, där en tydlig nedgång av
daterade härdar förekommer. Denna nedgång har san-
nolikt orsakats av att få härdar och boplatser som ansetts
ha varit i bruk under senare tid har undersökts och
daterats, och inte av att denna typ av boplats inte har
förekommit under yngre perioder.
     Dateringar av härdar talar för att bosättning har
förekommit kontinuerligt i undersökningsområdet sedan
1200-1400 BP, vilket i hög grad överensstämmer med
resultaten från Nilasvallen, Nykåtan och Gråträsk-
området. De pollensekvenser som sträcker sig tillräckligt
långt tillbaka i tiden visar även på mindre vegetations-
förändringar skett även tidigare, åtminstone tillbaka till
tiden kring 2000 BP. Dessa kan sannolikt tolkas som
att en initierande bosättning, i mindre omfattning,
förekom i området redan vid denna tid. Den pollena-
nalys som genomförts i anslutning till mjölkningsvallen
vid Arvträsket indikerar även att bosättning kan ha
förekommit redan vid 3400-3800 BP, vilken skulle
kunna kopplas ihop med de boplatsvallar och boplats-
gropar som finns registrerade i området kring Grå-
träsket.  I likhet med den bosättning som tycks ha
förekommit vid 2000 BP, har i sådana fall även denna

fas utgjorts av ytterst begränsad och temporär bosättning.
Det måste emellertid poängteras att det är vanskligt att
avgöra skillnader i vegetations- förändringarnas om-
fattning mellan olika nivåer i pollensekvensen från Arv-
träsket, eftersom olika antal sammanlagda pollen har
räknats för olika nivåer. Huruvida bosättning före Kr.
f  har förekommit i anslutning till de andra undersökta
lokalerna är svårt att säga eftersom pollensekvenserna
inte sträcker sig tillräckligt långt bakåt i tiden.
     En viss nedgång kan urskiljas i antalet härdar som
är daterade till perioden 400-600 BP, vilket skulle kunna
tolkas som att bosättningen i skogsområdet minskade
vid denna tid. Någon motsvarande nedgång i mänsklig
aktivitet kan emellertid inte lika tydligt urskiljas i pollen-
diagrammen. Detta talar för att den nedgång som kan
ses i antalet daterade härdar från denna period inte direkt
speglar faktiska förhållanden utan kanske mer sannolikt
utgör en mer slumpmässig fördelning.
     Resultaten från pollenanalyserna talar för att bo-
sättning i mindre skala har förekommit kontinuerligt
under lång tid tillbaka, så väl i området vid Jäknajaure
som i Gråträskområdet. Härddateringarna tycks emeller-
tid tala för att bosättning i de inre skogsområdena i
norra Sverige etablerades i stort sett samtidigt på många
olika platser efter 500 e. Kr. Efter detta tycks även bo-
sättningen i området ha fortgått i kontinuerligt, om än
i varierande grad ända fram till sen historisk tid. Det
finns inte heller någon gemensam nedgång i pollen-
diagrammen som skulle kunna ge indikationer på att
bosättningen i detta område har minskat eller upphört
under någon period. De ökningar av indikatorarter som
kan ses i de översta nivåerna i många av pollen-
sekvenserna kan, enligt Aronsson, kopplas ihop med
mer sentida myrslåtter (Aronsson 1991:59, 87).
     De diagram som visar förekomsten av boplats-
indikerande arter, respektive de arter som karaktäriserar
mjölkningsvallar uppvisar till viss del liknande kurvor.
Anledningen till detta är att samma arter i stor utsträck-
ning ingår i de två olika kategorierna. Det är sannolikt
inte heller möjligt att helt skilja dessa två aktiviteter
åt, eftersom bosättning vanligtvis förekom vid
mjölkningsvallarna under äldre tid. Många av de
arter som gynnas av boplatsaktiviteter gynnas dessutom
av den öppenhet i vegetationen, samt den gödning och
nötning av markvegetationen som karaktäriserar plat-
ser där renar samlats ihop för mjölkning. De slutsatser
som kan dras kring dessa likheter är emellertid att den
tidiga bosättningen har orsakat liknande vegetations-
förändringar som de senare boplatserna med mjölknings-
vallar. Några mer kraftiga indikationer kan emellertid
inte urskiljas i diagrammen förrän efter 500 BP, även
om en mycket tydlig indikation förekommer vid Östra
Kikkejaur B redan vid 800 BP. Den kraftiga uppgång
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som förekommer vid 500 BP i diagrammet från Arvträsket
är sannolikt något missvisande, eftersom den till största
delen utgörs av pollen från kovall (Melampyrum). Den
topp som förekommer i de översta nivåerna i sekven-
sen från SV Akkajärvi utgörs även delvis av pollen från
kovall, men i dessa nivåer förekommer även höga hal-
ter gräspollen.
     De pollenanalyser som genomförts vid Nilasvallen
och Nykåtan, samt de som tidigare utförts av Aronsson
talar samtliga för att bosättning förekommit även tidi-
gare i anslutning till de platser där spår idag finns efter
boplatser med mjölkningsgärden. Resultatet från Gråträsk-
området talar för att liknande kontinuitet även före-
kommer vid andra typer av boplatser med härdar. Re-
sultaten visar även att den tidigare bosättningen har
haft i stort sett samma inverkan på vegetationen som
den senare bosättningen har haft.

10.3.2 Tillämpningen av pollenanalys vid
undersökningar av boplatser med härdar
Resultaten från de genomförda pollenanalyserna visar
att det utifrån dessa är möjligt att dra vissa slutsatser
kring bosättning med härdar. De pekar emellertid även
på ett flertal problem som är centrala för vidare tolk-
ningar. Det mest uppenbara problemet, vilket har varit
genomgående för samtliga analyser, har varit den yt-
terst begränsade förekomsten av pollen som kan tol-
kas som spår efter tidigare mänsklig aktivitet i områ-
det. Detta har fått till följd att tolkningar baserats på
ett mindre antal pollen. En följd av detta kan därför bli
att små förändringar i antalet räknade pollen kan leda
till stora skillnader i tolkning.
     Förekomsten av enstaka boplats- eller mjölknings-
vallsindikerande pollen, så som bland annat syror,
mållväxter och gråbo, skulle även kunna vara ett resultat
av transport av pollen från mer avlägsna områden.
Detta skulle åtminstone kunna ha varit fallet under de
perioder som analyserna talar för att skogen i anslut-
ning till provtagningsplatsen öppnats upp och då arter
som inte växer naturligt i området och ofta uppträder
som vindtransporterade pollen förekommer (t ex lind,
ek, hassel).
     De pollenanalyser som hittills genomförts i de övre
delarna av Norrland har i hög grad varit riktade mot
områden med jordbruksbebyggelse och har berört
jordbrukets utveckling i norra Norrland under så väl
historisk som förhistorisk tid (Engelmark 1976:75-112;
Segerström 1995:5-24; Zackrisson 1976:7-74 m fl). I
relation till dessa fyller de nu genomförda pollen-
undersökningarna, så väl som Aronssons tidigare ut-
förda analyser, en viktig funktion, trots de tolkningspro-
blem som dessa uppvisar. De ger inte bara en bild av
andra typer av bosättning och former för markanvänd-

ning, utan de problematiserar även tidigare tolkningar.
De undersökningar som genomförts av Aronsson bi-
drar även med en alternativ tolkning av ökad förekomst
av bland annat syror och gräs i pollenspektret, vilket
vanligtvis tolkas som spår efter boskapsskötsel inom
en jordbruksekonomi (Behre 1985:232-233; Segerström
1990:56-57 m fl). Ett problem med Aronssons under-
sökningar är emellertid att dessa är helt begränsade till
boplatser där tydliga vegetationsförändringar förekom-
mit. Med utgångspunkt ifrån hans undersökningar går
det därför inte utesluta att samma pollensammansättning
skulle kunna förekomma även vid andra typer av bo-
platser med härdar.
     För att det ska vara möjligt att gå vidare med denna
typ av studier av boplatser med härdar krävs emellertid
mer riktade undersökningar än vad som hittills har
genomförts. Ett stort problem för tolkningen av de
genomförda pollenanalyserna har varit den i många fall
otillräckliga kronologiska upplösningen av proven, vilket
orsakats av en långsam sedimentationshastighet vid
provtagningsplatserna. För att undvika detta problem
är det därför nödvändigt att hitta sediment med snabb
ackumulationshastighet, vilket ger en kronologiskt sett
högupplöst bild av den tidigare vegetationen i anslutning
till provtagningsplatsen.
     Den pollensammansättning som speglas av pollen-
diagrammen visar egentligen det spektra av pollen som
deponerats och bevarats vid provtagningsplatsen. Efter-
som provtagningsplatsen i de flesta analyser har varit
lokaliserad i myrar eller tjärnar en bit ifrån boplatserna,
kan inte resultaten från dessa pollenanalyser anses ge
en fullständig bild av hur vegetationen har sett ut vid
själva boplatsen. Detta innebär även sannolikt en på-
taglig decimering av de spår som finns efter den tidigare
bosättningen, eftersom endast en del av det pollen som
producerats av växter vid boplatsen kan förväntas ha
hamnat vid provtagningsplatsen. För att kunna få en
tydligare signal vid pollenanalysen skulle det eventuellt,
förutom mer kronologiskt högupplösta prov, även
krävas att prov togs vid eller mycket nära boplatserna.
     För att slutligen komma förbi problemet med
Aronssons ensidiga val av undersökningslokaler bör
även andra typer av boplatser undersökas. Förutom de
mjölkningsvallar som ingått i hans studie bör även andra
typer av boplatser undersökas. Undersökningarna vid
RAÄ 300 i Gråträsk visar att en annan vegetationspå-
verkan sannolikt förekommit vid denna boplats, än vad
som har varit fallet vid de av Aronsson undersökta
lokalerna. De pollenanalyser som genomförts vid bo-
platser med mjölkningsgärden inom Östra Kikkejaurs
sameby ger dessutom indikationer på att variationer
även kan finnas i pollensammansättningen vid olika
boplatser där renar samlats för mjölkning.
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Vid diskussioner kring mer generella aspekter på bo-
sättning och resursutnyttjande är det viktigt att betona
att resultaten från de miljöarkeologiska undersökningarna
är begränsade till ett mindre antal boplatser. Samman-
lagt har 13 boplatser undersökts, varav 10 har kunnat
dateras till historisk tid och två boplatser till yngre järn-
ålder/tidig medeltid. Dessa boplatser är även belägna i
olika områden i de norra delarna av Sverige. Detta inne-
bär att ett mindre antal boplatser får representera bo-
sättningen i norra Norrlands inlandsområden under
en lång period som löper från 500/600 e. Kr och ända
fram till slutet av 1800-talet/början av 1900-talet. Det
är därför inte heller möjligt att upprätta något komplett
bosättningsmönster eller någon fullständig bild av det
tidigare resursutnyttjandet. De undersökta boplatserna
kan emellertid tolkas och sättas in i ett sammanhang
om resultaten från de miljöarkeologiska undersökning-
arna relateras till tidigare arkeologiska och miljö-
arkeologiska undersökningar. I detta avseende är det
även relevant att jämföra resultaten med beskrivningar
av förhållandena under historisk tid och arkeologiska
modeller för bosättning och resursutnyttjande. Ett
problem som är svårt att ta sig förbi är svårigheterna
med datering av dessa boplatser. Brist på dateringar, så
väl som begränsningar av 14C-metoden innebär svårig-
heter att klarlägga den kronologiska kopplingen mellan
olika boplatser, men kanske främst mellan olika härdar
vid boplatserna.

11.1 Boplatser med härdar – bosättning
och boplatsorganisation

Resultaten från de markkemiska karteringarna visar att
det har förekommit stora variationer med avseende på
hur boplatserna har använts. De visar även att det inte
är möjligt att enbart utifrån antalet härdar och dess
organisation vid boplatsen dra slutsatser kring nyttjande
och antalet innevånare vid boplatsen.
     Skillnader som finns mellan undersökta boplatser
från samma tid, talar för att boplatser med olika antal
härdar och olika boplatsorganisation har varit i bruk
samtidigt. Det finns också skillnader mellan samtida
boplatser med avseende på den inverkan som dessa
har haft på de markkemiska förhållandena inom

boplatsområdet. Detta visar att boplatser med härdar
har använts i många olika sammanhang och på många
olika sätt. Skillnaderna talar också för att boplatser med
härdar sannolikt har ingått i ett bosättningssystem, där
flera olika typer av boplatser användes. Tolkningar av
hur detta system kan ha sett ut sin helhet är svåra att
genomföra på grund av undersökningarnas begränsningar,
så väl geografiskt sett som sett till antalet undersökta
boplatser. Det begränsade fyndmaterial som vanligtvis
påträffas i anslutning till härdar talar för att denna
bosättning inte har utgjorts av någon mer sedentär
bosättning. Detta bekräftas även av de jämförelsevis
begränsade markkemiska förändringarna samt de ringa
förändringar i vegetationen som förekommer i an-
slutning till boplatserna. Förekomsten av flera härdar
från olika tid vid samma boplats talar även för att en
successiv förändring av boplatsområdet har skett, där
platsen för bostaden har flyttats. De markkemiska
karteringar som genomförts i anslutning till den kända
skogssamiska bosättningen vid Nilasvallen talar för att
en äldre boplats med mjölkningsvall tidigare har funnits
i närheten av den historiskt kända bosättningen. Detta
kan också ses som en indikation på att denna typ av
boplats har varit dynamisk i det avseendet att själva
platsen för kåtan, och i detta fall även mjölkningsgärdet,
flyttades runt inom ett begränsat område. Den pollen-
analys som genomförts av torvprov från Nilasvallen talar
även för att bosättning under lång tid har förekommit
i den kända bosättningens närområde, vilket kan tol-
kas som att denna dynamik i bosättningen går långt
tillbaka i tiden. De pollenanalyser som tidigare genom-
förts av mjölkningsvallar i norra Norrland (Aronsson
1991) påvisar även en lång kontinuitet i användan-
det av dessa lokaler. Detta skulle kunna peka på att
flyttningar av boplatsyta eller kåtaplats inom ett boplats-
område, vilket sannolikt förekommit vid Nilasvallen
och Nykåtavallen, mycket väl kan ha varit ett genom-
gående drag för bosättningen i norra Norrlands inlands-
områden.
     De bosättningsmönster som förekommit inom sa-
miska samhällen under historisk tid har i hög grad
karaktäriserats av att olika typer av boplatser användes
under olika delar av året i samband med bland annat
renskötsel, fiske och säsongsmässiga flyttningar mellan
olika områden. Detta innebär att det är av stor vikt att
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klarlägga under vilken säsong som boplatserna har
varit i bruk. Vid dessa boplatser förekommer emeller-
tid få spår som skulle kunna vara ett resultat av bosätt-
ning under en viss del av året. Det osteologiska material
som hittills har påträffas vid undersökningar av härdar
härrör nästan uteslutande från djurarter som är till-
gängliga i området under hela året. Inte heller från det
övriga fyndmaterialet är det möjligt att urskilja några
säsongsmässiga skillnader. Endast vid två av de boplatser
som undersökts genom markkemisk kartering (RAÄ
300 och RAÄ 47) kan ett resonemang kring eventuell
säsonganvändning föras med utgångspunkt ifrån
anrikningar av fosfor och organiskt material. Resultaten
från undersökningarna av boplatsen RAÄ 300, ger
dessutom  indikationer på att pollenanalys skulle kunna
vara användbar vid diskussioner kring säsongsmässighet.
     De försök till kategorisering av de undersökta
boplatserna som redovisats i kapitel 10.1 påvisar emel-
lertid att svårigheter finns att göra mer ingående tolk-
ningar av dessa boplatser. Ett stort problem i detta sam-
manhang är bristen på referensboplatser, där informa-
tion finns kring boplatsens användning och organisa-
tion. Samtliga av de referenslokaler som ingått i dessa
undersökningar utgörs av boplatser med mjölknings-
gärden. Tidigare undersökningar av boplatser i de nord-
liga skogsområdena har även i hög grad ensidigt foku-
serats på ett fåtal boplatstyper. De pollenanalyser som
tidigare genomförts av arkeologen Kjell-Åke Aronsson
(1991:55-98) omfattar i stort sett uteslutande boplatser
där en tidigare mjölkningsvall har kunnat konstateras
genom vegetationsförändringar eller uppgifter från
historiska källor. De pollenanalyser som har genom-
förts vid boplatser i norra Finland är även begränsade
till vinterboplatser som använts efter 1400 e. Kr
(Carpelan & Hicks 1995; Hicks 1995 m fl). Analyser av
vegetationsförändringar som skett i anslutning till
boplatser med härdar, vilka sannolikt använts under
andra delar av året och i andra sammanhang, har inte
genomförts.
     Förutom de undersökta referensboplatserna med
mjölkningsgärden härrör de flesta andra undersökta
boplatserna från historisk tid, vilket innebär att de kan
tolkas utifrån mer generella beskrivningar av äldre tiders
bosättning och resursutnyttjande i norra Norrlands
skogsområde. Vid studier av mer specifika företeelser
vid boplatserna är emellertid beskrivningarna av de
historiska förhållandena ofta allt för generaliserande
och svepande, eller innehåller icke-relevant fakta, för
att vara användbara vid tolkningar. Medan vissa före-
teelser finns ingående beskrivna har även andra, ofta
mer vardagliga boplatsaktiviteter i hög grad utelämnats.
     För att det ska vara möjligt att gå vidare med tolk-
ning och kategorisering av boplatser med härdar krävs

därför undersökningar av flera olika typer av referens-
lokaler. De undersökningar som hittills har genomförts
av mjölkningsvallar i norra Sverige och av vinterbyar i
norra Finland är inte tillräckliga för att göra tolkningar
av boplatser som använts under andra delar av året och
i andra sammanhang. Referenslokaler som skulle vara
relevanta i detta avseende skulle kunna utgöras av
exempelvis skogssamiska huvudvisten eller olika typer
av vinterboplatser. Dessa boplatstyper är emellertid
problematiska. Få mer precisa angivelser finns av äldre
vinterboplatsers lokalisering. Under den tid då så väl
den skogssamiska som den fjällsamiska kulturen var
föremål för etnografiska undersökningar hade samerna i
hög grad ett fast boende under vinterhalvåret. Det var
även vanligt att samerna hyrde husrum hos nybyggare
och bönder i samband med vistelsen inom vinter-
betesområdet (Manker 1947:142 och 1968:91). Även
huvudvistena är problematiska eftersom de i hög grad
utgjorde den plats där samer senare anlade nybyggen
(Roung 1945:124). Sedvänjan att anlägga huvudvisten
i nära anslutning till sjöar och vattendrag är även ett
problem för bevarandet av dessa boplatser i skogsom-
rådet. Sentida dämningar av sjöar och flottnings-
aktiviteter har inneburit att erosion och andra typer av
störningar ofta har förekommit vid dessa boplatser.
Det huvudviste vid Jäknajaure som under delar av 1800-
talet ingick i samma boplatssystem som Nilasvallen
inom skattelandet Pite elf, uppvisar idag allt för stora
störningar orsakade av bland annat sentida flottnings-
aktiviteter, för att markkemiska undersökningar över
huvud taget ska kunna bidra med någon information
kring bosättningen.
     De markkemiska karteringar som genomförts av
ytor kring härdar visar att många av härdarna sanno-
likt har använts inuti en bostad med en storlek och
form som överensstämmer med kåtor som samer har
använt under historisk tid. Även bostadens inre orga-
nisation har ett flertal likheter med den samiska kåtans
organisation under historisk tid. Dessa likheter består
främst av förekomsten av ytor med anrikning av fosfor
och organiskt material i anslutning till härdens ena sida,
motsvarande den samiska boassjo-delen av kåtan, samt
användning av golvbeklädnad.
     Det knappa fyndmaterial och de begränsade mark-
kemiska anrikningar som ofta förekommer vid dessa
boplatser, talar för att antalet personer som vistats vid
boplatserna sannolikt har varit begränsat. De daterings-
problem som diskuterats ovan innebär att det är problem-
atiskt att klarlägga härdars samtidighet vid boplatser där
fler än en härd förekommer. De 14C-dateringar som
hittills genomförts, så väl som dateringar utifrån fynd-
materialet, talar emellertid för att boplatserna i hög grad
har använts under olika perioder. Sannolikt har inte
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fler än en eller ett fåtal härdar varit i bruk samtidigt vid
boplatserna (Hedman 2003a). Förutom Arvidsjaurs
gamla kyrk- och marknadsplats har inte heller någon
av de undersökta boplatserna kunnat tolkas som en
större samlingsboplats. Vid ett fåtal av dessa skulle
eventuellt ett större antal människor ha kunnat vistas
samtidigt. Detta antal har emellertid inte varit tillräckligt
stort för att kunna motsvara de samlingsboplatser som
förekommer i arkeologiska modeller för jakt- och
fångstbosättning under bronsålder och yngre järnålder
i norra Norrland, vilka användes av flera mikroband
eller ett makroband som innefattade upp till 300 per-
soner (Bergman 1995; Forsberg 1985). En svårighet
med att relatera de undersökta boplatserna till de arkeo-
logiska modellerna har varit just att dessa i hög grad
har anpassats efter ett bandsamhälle, där ett förhållan-
devis stort antal människor vistats vid boplatserna. Det
har också varit problematiskt att urskilja paralleller mel-
lan de arkeologiska modellerna, vilka omfattar
bosättningsmönster med mer långvarigt använda bas-
boplatser, och de undersökta boplatserna, vid vilka
bosättningen tycks ha varit mer kortvarig och säsongs-
mässig. Den modell som utarbetats av Inga-Maria Mulk
(1995) uppvisar emellertid fler överensstämmelser med
de undersökta boplatserna än Ingela Bergmans och Lars
Forsbergs modeller. Detta kan förklaras med att Mulks
modell i hög grad har baserats på beskrivningar av det
östsamiska samhället från senare perioder, vilket om-
fattade betydligt färre människor än de bandsamhällen
som stått som grund för de andra två modellerna.
     Några otvetydiga bevis har inte heller framkommit
som talar för att vinterbyar motsvarande de nordfinska
skulle ha förekommit före 1600-talet i de nordligaste
delarna av Sverige. Detta skulle kunna vara ett resultat
av att få äldre boplatser undersökts, men det kan också
ge indikationer på att bosättningen i norra Sveriges
skogsområden har varit organiserad på ett annat sätt
än de östsamiska sentida samhällena. En av de under-
sökta boplatserna som daterats till perioden före
1600 e. Kr (RAÄ 567) skulle eventuellt kunna tolkas
som en östsamisk vinterby. Vid denna boplats har
härdarna liknande organisation som kåtatomtningarna
vid de nordfinska vinterbyarna.  Även om bland annat
dateringar av härdar vid boplatsen ger indikationer på
att inte alla härdar har varit i bruk vid samma tid, skulle
det vara möjligt att åtminstone några av härdarna har
använts samtidigt. Den markkemiska kartering som
genomfördes vid RAÄ 567 visar även en rumslig bild
som till viss del motsvarar bilden av tidigare karterade
vinterbyar, där anrikningar av fosfor förekommer i
anslutning till härdarna och kåtatomtningarna. De
markkemiska karteringar som genomförts i norra
Finland är emellertid begränsade till ytor i nära anslut-

ning till kåtatomtningarna, vilket innebär att det inte är
möjligt att avgöra om boplatsytor längre från kåtorna
även uppvisar likheter med karteringen av RAÄ 567.
Det finns emellertid även fakta som talar emot en tolk-
ning av boplatsen som en vinterby där ett större antal
människor samlats. Vid den arkeologiska utgrävningen
av härdar vid boplatsen påträffades få fynd. Den mark-
kemiska karteringen påvisade inte heller särskilt höga
anrikningar i förhållande till andra undersökta boplat-
ser med härdar. Detta överensstämmer inte särskilt väl
med vad som skulle kunna förväntas med utgångspunkt
av de beskrivningar och arkeologiska undersökningar
som genomförts av östsamiska vinterbyar, där ett
mycket omfattande osteologiskt material och tjocka kul-
turlager förekommer.
     Det som hittills framkommit vid undersökningar
av boplatser med härdar talar för att denna typ av bo-
plats har använts inom ett dynamiskt bosättnings-
system. Inom detta bosättningssystem användes boplatser
med härdar i flera olika sammanhang och på flera olika
sätt. Gemensamt för dessa boplatser är emellertid före-
komsten av härdar, vilka i enlighet de markkemiska
undersökningarna i hög grad representerar kåtor eller
bostäder med kåtaliknande form och storlek. I likhet
med bostadens form och storlek överensstämmer även
golvytans organisation i hög grad med de beskrivningar
som finns av den samiska kåtans inre organisation från
sen historisk tid (Ränk 1949). Likheter mellan de under-
sökta härdarna och historiska kåtor med avseende på
bostadens storlek och form skulle också kunna inne-
bära att likheter finns även med avseende på storleken
på de grupper som brukande boplatserna. Bostädernas
begränsade yta utgör även en gräns för hur stort antal
människor som kan ha använt dessa bostäder. Detta
antal kan mycket väl även tidigare ha motsvarats av de
enheter som inom senare samiska samhällen använde
sig av olika typer av kåtor som bostäder. Inom de
svenska delarna av Sápmi utgjordes de enheter som van-
ligtvis brukade en kåta av en kärnfamilj, men det var
inte heller ovanligt att en utökad kärnfamilj med an-
ställd arbetskraft delade samma kåta.  Det har även
förekommit inom detta område att två familjer, eller
två generationer samsades om samma kåta (Ränk 1949).
     Kategoriseringen av de undersökta boplatserna med
utgångspunkt ifrån olika modeller för bosättning inom
norra Norrlands inlandsområden har visat sig vara
problematisk. Ingen av modellerna tycks vara helt
överensstämmande med de undersökta boplatserna.
Detta kan vara ett resultat av att endast ett begränsat
antal boplatser har ingått i undersökningarna, men det
kan också vara ett tecken på att de arkeologiska modeller
och de beskrivningar som finns av samisk bosättning
under historisk tid inte helt överensstämmer med verkliga
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förhållanden. Vid upprättande av modeller likaväl som
vid etnografisk dokumentation ingår även förenklingar
och generaliseringar i varierande grad. Det finns även
en hel del källkritiska aspekter, vilket diskuterats i de
inledande kapitlen, som innebär svårigheter vid tolkningar
av bland annat dessa typer av frågor.
     Jämförelser mellan boplatser med härdar, arkeologiska
bosättningsmodeller, samt historiska och etnografiska
uppteckningar visar att de största överensstämmelserna
finns mellan dessa boplatser och den samiska bosättningen
i området som den såg ut under historisk tid. Den
kontinuitet som tycks förekomma i bosättningen med
härdar, vilket så väl pollenanalyser som dateringar vittnar
om kan också ses som tecken på att likheter kan finnas
mellan den äldre bosättningen med härdar och be-
skrivningar av samisk bosättning från historisk tid.
     Mellan boplatser med härdar och äldre samisk bo-
sättning finns det likheter i flera avseenden. Dessa
boplatser har i hög grad anlagts inom samma områden
och orsakat liknande förändringar av vegetation och
markegenskaper. Det förekommer även boplatser med
härdar som uppvisar olika dateringar, både från vikinga-
tid och från historisk tid, vilket visar att synen på vad
som utgjort gynnsamma boplatslägen har varit den-
samma ända in i sen historisk tid. Undersökningarna
påvisar även likheter med samiska bosättningar med
avseende på bland annat användandet av en kåta-
liknande bostad, med en inre organisation som i hög
grad motsvarar de beskrivningar som finns av sa-
miska kåtor under historisk tid. Så väl dateringar som
markkemiska karteringar talar för att endast ett fåtal bo-
städer har varit i bruk samtidigt vid dessa boplatser. Detta
innebär att dessa boplatser sannolikt användes av min-
dre grupper, vilka åtminstone i antal kan ha motsvarat de
enheter som förekommit inom samiska renskötsel-
samhällen under historisk tid.

11.2 Boplatser med härdar – ekonomi
och resursutnyttjande

Det begränsade fyndmaterialet vid dessa boplatser
medför problem vid försök att koppla denna typ av
bosättning till någon form av resursutnyttjande. De
fynd som hittills påträffats i anslutning till dessa boplatser
säger vanligtvis inte någonting om dessa aspekter. Det
animalosteologiska material som förekommer vid dessa
boplatser utgörs i allmänhet av ben från insjöfisk och
däggdjur. Det artbestämda däggdjursmaterialet domi-
neras i hög grad av ben från ren, vilket skulle kunna
tolkas som att fisk och ren var de två viktigaste resurserna
för de människor som använde dessa boplatser.

     Tolkningar av resursutnyttjande utifrån det
osteologiska materialet är emellertid vanskligt. Det
osteologiska material som påträffats vid dessa boplatser
härrör nästan uteslutande från fyllnadsmaterial från
härdar. Härdar som använts upprepade gånger har
sannolikt rensats på sot, kol och annat fyllnadsmaterial
regelbundet, vilket också har förekommit vid samisk
bosättning under senare tid (Mulk 1995:215; Ryd
2005:31). Sådana utrensningar medför sannolikt att det
fyllnadsmaterial som finns bevarat i övergivna härdar i
hög grad är omrört, men att det också huvudsakligen
härrör från härdens sista användningsfas. Det är där-
för även mindre troligt att härdarnas fyllnadsmaterial
kan anses vittna om förhållandena under hela härdens
användningsperiod. Från äldre samiska samhällen finns
det även en hel del uppgifter om att strikta regler har
förekommit angående hanteringen av mat- och ben-
rester (Drake 1918:58; Mebius 1968:54-61). Detta inne-
bär att det osteologiska material som förekommer i
härdfyllningar inte nödvändigtvis behöver representera
den dominerande ekonomin, utan det kan istället vittna
om regleringar av avfallsdeponering eller mer över-
gripande föreställningar kring förhållandet mellan
människa och djur.
     Av de boplatser som undersökts med hjälp av mark-
kemisk kartering tycks boplatser med mjölkningsvallar
uppvisa en karaktäristisk rumslig bild, där ytor med
anrikning av fosfor och organiskt material förekommer i
anslutning till bostaden och i anslutning till den plats
där renarna samlats för mjölkning. Detta rumsliga
mönster förekommer så väl vid de undersökta skogs-
samiska visteplatserna med kåta och timrat gärde som
vid en del av de andra undersökta boplatserna. Denna
typ av boplats tycks förekomma inom hela det under-
sökningsområde som är beläget i anslutning till dagens
Östra Kikkejaurs sameby. Även den boplats som under-
sökts i Jämtland uppvisar liknande anrikningar. Detta
talar för att denna form av renskötsel tidigare har varit
vida spridd över det samiska bosättningsområdet, vilket
också finns beskrivet i historiska och etnografiska källor.
Det finns emellertid vissa skillnader mellan dessa boplat-
ser, bland annat med avseende på de vegetations-
förändringar som skett i samband med bosättningen,
vilka skulle kunna tala för att de har använts på olika
sätt, i olika omfattning eller under olika delar av sommar-
halvåret.
     Den äldsta undersökta boplatsen som skulle kunna
tolkas som mjölkningsvall med utgångspunkt från
rumsliga anrikningar av fosfor och organiskt material
härrör sannolikt från 1700-talet. Det är möjligt att de
beskrivningar av skogssamisk renskötsel där sommar-
visten med timrade kåtor, mjölkningsgärden och olika
typer av förvaringsanläggningar förekommer främst
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beskriver förhållandena från 1700-talet och framåt. Hur
långt tillbaka i tiden denna typ av boplats sträcker sig i
områden söder om Östra Kikkejaurs samebyområde
går emellertid inte att avgöra på grund av att alldeles
för få boplatser undersökts i dessa områden. Det har
emellertid genomförts en del pollenanalyser som talar
för att hopsamling av renhjordar kan ha skett på bop-
latser åtminstone sedan 1000 e. Kr, i så väl Jämtland
och Härjedalen som i norra Norrlands skogsområden
(Aronsson 1991; Ljungdahl 2005). Det är möjligt att
frånvaron av äldre boplatser som utifrån de mark-
kemiska förhållandena skulle kunna tolkas som typiska
mjölkningsvallar i stället enbart är ett resultat av att få
boplatser undersökts. Om de skogssamiska boplatserna
med mjölkningsgärden verkligen utvecklades först under
1700-talet, men traditionen att samla ihop renar i an-
slutning till boplatserna förekommit även tidigare borde
det trots allt förekomma äldre boplatser där renar faktiskt
samlats ihop inom avgränsade ytor och där anrikning
av fosfor och organiskt material skett. De anrikningar
som förekommer inom en större yta väster och härdarna
vid den undersökta boplatsen RAÄ 567, skulle ha
kunnat orsakas av återkommande insamling av renar
på platsen. Vid en tidigare undersökt boplats med härdar
i området kring sjön Östra Kikkejaure (Guoroluokte),
förekommer även anrikningar inom en större yta i
anslutning till härdarna (fig 11.1). Den huvudsakliga
bosättningsperioden vid boplatsen har, utifrån fynd-

materialet, kunnat fastställas till yngre järnålder/tidig
medeltid. Fynd av bland annat en kritpipa inom boplats-
området ger emellertid indikationer på att den även
kan ha varit i bruk under senare tid (Hedman 2003a:80-
81; Mulk 1985). De pollenanalyser som genomförts i
anslutning till denna boplats (Östra Kikkejaur A och
C) ger även indikationer på att en mjölkningsvall kan
ha förekommit på platsen (Aronsson 1991:55-67).
     Det finns många likheter mellan de äldre boplatserna
med härdar och samisk renskötselbosättning som före-
kommit under historisk tid inom det skogssamiska
området. Samma bosättningsområden och ofta till och
med samma boplatser har använts ända från yngre järn-
ålder och fram till historisk tid (Aronsson 1991:55-67;
Hedman 2003a:232). Lokaliseringen av boplatserna till
området med god tillgång till renbete så väl som en rik
förekomst av ren i det osteologiska materialet talar för
att renen varit en viktig resurs för befolkningen vid
dessa boplatser. Detta skulle kunna tala för att dessa
boplatser anlades i samband med utvecklingen av ren-
skötsel i mindre skala, vilket också framhållits av
arkeologerna Kjell-Åke Aronsson (1991) och Sven-
Donald Hedman (2003).
     Storleken och den inre organisation av de bostäder
som förekommit vid dessa boplatser kan också bidra
med information kring storleken på produktionsenheter
så väl som kopplingar mellan resursutnyttjande och
världsuppfattning. Det har ofta framhållits att jakt- och

fångstsamhällen i hög grad bygger på samarbete
inom större grupper vid resursutnyttjandet, medan
det i rennomadiska samhällen är familjen eller ett
mindre flyttlag som utgör den huvudsakliga
produktionsenheten (Lundmark 1982:34;
Mulk:1995:251-258). Likheterna i storlek och inre or-
ganisation mellan de undersökta boplatserna och
kåtor som använts av samiska renskötare skulle däri-
genom kunna tolkas som att likheter finns även i
resursutnyttjandet. Arkeologen Inga-Maria Mulk me-
nar även att indelningen av bostaden i en främre,
kvinnlig del och en bakre, helig del skulle vara
specifikt för samiska renskötselsamhällen (Mulk
1995:218-220). Hon menar även att denna två-
delning inte förekommer före 1600 e. Kr, vilket
skulle vara ett bevis på att renskötsel inte före-
kommit under äldre perioder. De markkemiska
karteringarna som genomförts inom ytor i nära
anslutning till härdar visar emellertid att en lik-
nande indelning av bostaden kan ha förekommit
ända tillbaka till vikingatid. Även undersökningar
som genomförts av så kallade gammetufter i Nord-
norge har påvisat att en liknande indelning har
förekommit betydligt tidigare än 1600-talet i dessa
områden (Hansen & Olsen 2004:232-233). Dessa

Figur 11.1. Fosfatanrikningar i anslutning till en boplats med
tre härdar vid Guoroluokte, Östra Kikkejaure, Lappland (efter
Mulk 1985). Härdarna är lokaliserade inom de markerade
undersökningsytorna i områdets östra delar.
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likheter visar att denna organisation har varit spridd
över stora delar av Sápmi, under lång tid tillbaka och
därför sannolikt inte direkt förknippad med ett resursut-
nyttjande fokuserat på renskötsel.
     De problem, vilka ovan diskuterats, i att kategorisera
dessa boplatser enligt modeller för jakt- och fångst-
bosättning eller rennomadbosättning beror sannolikt
på att resursutnyttjandet i själva verket var mer komplext
än så, med inslag av så väl jakt, fiske och insamling
som renskötsel. Detta kombinerade resursutnyttjande
finns även beskrivet under senare tid inom stora delar
av det samiska området (Manker 1968; Ruong 1982).
Även inom östsamiska samhällen har renskötsel före-
kommit i varierande omfattning (Tanner 1929;
Tegengren 1952). Vilket ovan nämnts, så finns det också
beskrivningar från historisk tid som visar att det samiska
resursutnyttjandet åtminstone inom det skogssamiska
området var mycket flexibelt och kunde anpassas efter
förändrade förutsättningar (Marklund 2004).
     Den debatt som förts kring rennomadismens upp-
komst handlar främst om definitioner. De flesta fors-
kare är nog tämligen överens om att tama renar före-
kommit inom resursutnyttjandet även före 1600-talet.
Frågan är bara hur stort antal tama renar som en ren-
skötare måste ha för att kunna definieras som rennomad
och hur man ska kunna hitta brytpunkten mellan dessa.
Tidigare definitioner av nomadism har bland annat
utgjorts av att befolkningen flyttat med resurserna, att
renens behov av bete styrt boplatsmönstret eller att
renskötsel dominerat ekonomin (se kap 3.3). De flesta
som diskuterat rennomadism har även utgått från den
mer extensiva renskötsel som utvecklades under sen
historisk tid i norra Norrland. Inom den äldre formen
av skogssamisk renskötsel, där vajorna mjölkades under
sommarhalvåret, styrdes flyttningarna mellan olika
boplatser i hög grad av tillgången till renbete. Samtidigt
utnyttjades även andra resurser än renen i mycket stor
omfattning under andra delar av året. Detta resursut-
nyttjande som i hög grad kombinerar olika resurser,
har sannolikt varit spritt inom det samiska bosättning-
sområdet under tidigare perioder. Om man ska kalla
levnadssättet för rennomadiskt eller inte är emellertid
en definitionsfråga.

11.3 Boplatsernas kronologi – kontinuitet
eller förändring?

Etableringen av boplatser med härdar i områden som
inte är strandanknutna vittnar om att ett skarpt brott
mot tidigare bosättningsmönster skedde under det första
årtusendet e. Kr (Hedman 2003a). Efter denna etable-
ring finns en hel del som pekar på att denna bosättning

sedan i hög grad uppvisat kontinuitet ända fram till sen
historisk tid. Bland annat förekommer dessa boplatser i
hög grad inom samma områden under hela denna
period. Bostäderna som har förekommit vid dessa
boplatser tycks även uppvisa en form och storlek som
i hög grad motsvarar de samiska kåtorna från historisk
tid. Det är inte heller ovanligt att samma boplatser
använts både under yngre järnålder och senare, under
historisk tid. Under hela perioden uppvisar boplatserna
även samma organisation och jämförbar påverkan av
så väl de markkemiska förhållandena som vegetationen i
anslutning till boplatsen. De boplatser som var i bruk
under slutet av järnåldern har orsakat liknande föränd-
ringar som senare boplatser, vid vilka så väl markens
kemiska sammansättning som vegetationen vid bo-
platsen har påverkats.
     Med utgångspunkt från att förändringar kan urskiljas
bland annat genom att nya aktiviteter och nya typer av
materiell kultur införs i ett samhälle kan emellertid
bilden av denna typ av bosättning som kontinuerlig
och näst intill statisk nyanseras en aning. Det fynd-
material som påträffats vid dessa boplatser visar att
förändringar har skett genom att vissa typer av före-
mål försvinner, samtidigt som nya typer av föremål och
material kontinuerligt har tillförts. De förändringar som
kan urskiljas i fyndmaterialet vid boplatserna skedde
kontinuerligt utan några tydligt urskiljbara avbrott, men
det finns dock vissa perioder som utskiljer sig ifrån
andra. Under perioden fram till tiden kring 1300-1400
e. Kr utgjorde olika typer av smycken med så väl östlig
som sydlig proveniens ett betydande inslag vid dessa
boplatser. Dessa ersattes efter denna period i hög grad
av smycken och ornament som uppvisar en lokal form-
värld och vilka sannolikt också producerats lokalt i
området (Hedman 2003a:176-181; Zachrisson 1984:76-77).
     Fynd av vikter och mynt har även påträffats vid ett
mindre antal boplatser, med dateringar till vikingatid/
tidig medeltid. Detta har tolkats som att befolkningen
vid dessa boplatser har varit kopplade till det handels-
system med hacksilver som bland annat var dominerande
i hela Norden och de slaviska länderna fram till 1100-
1200-talen (Hedman 2003a:161-167).
     Under 1600-1700-talen skedde ytterligare förändringar
av boplatsmaterialet. Pilspetsar ersattes av blykulor,
kultänger och smältor av bly vilket talar för att jakten
ännu under 1600-1700-talet var en viktig del i resurs-
utnyttjandet i området (Hedman 2003a:173). Förutom
förändringarna i jaktvapen började även andra typer
av föremål att cirkulera vid dessa boplatser vid denna
tid. Det kanske mest typiska fyndet från denna period
är så kallade kritpipor, vilka ofta används för att datera
boplatser med härdar från historisk tid (Hedman
2003a:188).
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     I det material som tillvaratagits från dessa boplatser
kan förändringar även urskiljas i det osteologiska
materialet. Detta material påvisar ett allt större inslag
av ben från ren över tid. Från början av 1300-talet och
fram till 1600-talet är ben från ren nästan helt domine-
rande i benmaterialet från boplatserna (Hedman
2003a:198).
     Även om det miljöarkeologiska materialet huvud-
sakligen tycks peka på kontinuitet i denna bosättning,
finns även vissa delar som skulle kunna tolkas som
förändring. De undersökningar som genomförts av
Kjell-Åke Aronsson (1991) påvisar i flera fall kraftigt
ökade vegetationsförändringar i perioden kring 1600-
1700 e. Kr. Den äldsta av de boplatser som, med ut-
gångspunkt ifrån markkemiska anrikningar, tolkats som
en boplats med mjölkningsgärde härrör även sannolikt
från 1700-talet. Detta skulle kunna tala för att ren-
skötseln och bosättningen i det skogssamiska området
expanderade under den här perioden, samtidigt som
de karaktäristiska drag som idag kopplas ihop med
skogssamisk renskötsel utvecklades.
     Med utgångspunkt ifrån miljöarkeologiska data
(markkemiska data, pollendata) och data från arkeo-
logiska utgrävningar kan sammanfattningsvis tre olika
brytpunkter urskiljas i härdbosättningen i norra Norr-
lands skogsområde. Dessa brytpunkter är dock inte helt
skarpa, utan snarare längre faser under vilka förändring
successivt sker. Den första brytpunkten utgörs av
bosättningens etablering i områden som tidigare inte
har varit föremål för bosättning, vilken kan dateras till
600-1000 e. Kr. Det tycks emellertid som om mer en-
staka bosättning förekommit i området även tidigare,
eventuellt tillbaka till tiden kring Kr. f. Den andra, vil-
ken kan dateras till 1300-1400 e. Kr, kan enbart urskil-
jas i fyndmaterialet från boplatserna. Vid denna tid tycks
jämförelsevis stora förändringar ske av de smycken och
ornament som förekommer vid boplatserna. Ungefär
samtidigt upphör även förekomsten av fynd kopplade
till ett handelssystem med hacksilver. Efter tiden kring
1300 e. Kr blir också ben från ren mycket dominerande i
det osteologiska materialet som påträffats vid dessa
boplatser.
     Under 1600-1700-talet kan slutligen även ytterligare
en period med förändring urskiljas i boplatsmaterialet.
Vid denna tid sker bland annat vid många boplatser en
ökad påverkan av vegetationen på platsen. I fynd-
materialet ersätts pilspetsar av fynd kopplade till jakt
med eldhandvapen och nya typer av fynd, så som
kritpipor, blir vanliga.

11.4 Boplatser med härdar i ett vidare
perspektiv

Under perioden mellan 600-1000 e. Kr skedde inte bara
förändringar som kan kopplas ihop med boplatser med
härdar, utan förändringar skedde även i andra avseenden
vid denna tid. Bland annat började nya typer av boplatser
(stalotomter och kusttomtningar) att anläggas i så väl
fjäll- som kustområdet i norra Norrland. Dateringar
av björngravar visar även att denna ritual blev betydligt
vanligare under 1000-1300-talet, än vad den varit under
tidigare perioder. Anläggandet av björngravar och stalo-
tomter var inte heller begränsade till områden inom
dagens Sverige, utan dessa fornlämningstyper före-
kommer även i områden i Nordnorge. Merparten av
de björngravar som daterats till denna period härrör
emellertid från norra Norge (Norberg 2001:10-11;
Schanche 2000:288-289). Inom stora delar av norra
Fennoskandien började även metallföremål och mynt
att förekomma i mycket stor omfattning vid denna tid.
I det nordsvenska inlandsområdet deponerades dessa
typer av föremål på offerplatser. Den ökade förekom-
sten av metallföremål både som boplatsfynd, lösfynd
och offerfynd har ofta kopplats ihop med ökade kon-
takter i samband med pälshandel. Anläggandet av
björngravar har setts som ett medel för att uttrycka
samhällsförändringar så väl som olika typer av stress
(Norberg 2001). Detta talar för att befolkningen i norra
Norrland utvecklade ett ökat kontaktnätverk och att
förändringar sannolikt skedde på flera plan vid denna
tid. Det stora antalet metallföremål, mynt och vikter
som förekommer på så väl boplatser som offerplatser
ger indikationer på att befolkningen i dessa områden i
hög grad var inkorporerade i detta nätverk som själv-
ständiga aktörer. Den omfattande förekomsten av im-
porterade metallföremål kan ses som att en högkon-
junktur rådde vid denna tid i norra Fennoskandien,
vilken sannolikt kan kopplas samman med handels-
verksamhet. Från slutet av 800-talet opererade nord-
norska hövdingar i dessa områden och under perioden
1100-1200 e. Kr kom norra Fennoskandien även att
hamna inom pälshandelsmetropolen Novgorods intres-
sesfär.
     Expansionen av nya typer av boplatser i områden
som, åtminstone till viss del inte varit föremål för tidigare
bosättning skulle också kunna ses i skenet av detta
kontaktnätverk. Dessa boplatser kan ha anlagts i om-
råden som varit strategiska för handelsutbyte eller för
anskaffandet av pälsverk och andra råvaror som kunnat
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omsättas genom dessa handelsnätverk. Om handel ut-
gjorde den enda orsaken till all förändring som skedde
av bosättningen i norra Fennoskandien vid denna tid
är svårt att avgöra. De tomtningar som undersökts vid
den svenska norrlandskusten visar att det huvudsakligen
skedde sälfångst vid dessa boplatser, medan fynd av
ben från ren och insjöfisk i hög grad dominerar i
inlandsboplatserna. I vilken grad det resursutnyttjande
som förekom i anslutning till dessa boplatser var kopp-
lat till handel, är det svårt att uttala sig om. Fynd av
importerade metallföremål, mynt och vikter vid inlands-
boplatser talar dock för att handel åtminstone var en
del av de aktiviteter som skedde i dessa områden.
     Det arkeologiska materialet från norra Norrland
talar för att stora förändringar skedde under en period
som i stort sett motsvarar 1300- och 1400-talen, så väl
i de kontaktnätverk som tycks ha etablerats under
tidigare århundraden som i bosättningen i området. En
stor del av de företeelser som tidigare hade varit vanliga
upphörde strax före, eller under denna period. De un-
dersökningar som hittills genomförts talar för ett för-
hållandevis tvärt brott skedde i användningen av stalo-
tomter i fjällområdet och tomtningar längs norrlands-
kusten. Deponeringen av metall vid offerplatser, så väl
som anläggandet av björngravar tycks även upphöra
vid denna tid. Det finns inte heller någon silversmycke-
depå daterad till perioden efter 1300-talet (Hansen &
Olsen 2004:83; Zachrisson 1984:118-119).
     Perioden efter 1200-talet var emellertid en period
då de svenska och norska statsstaterna aktivt började
verka för att inkorporera även de nordliga områdena i
sina ekonomier. I Norge bröt staten de välbärgade
hövdingarnas makt genom att den handel och skatte-
indrivning som dessa tidigare ansvarat för, istället blev
kungens egna fogdars ansvarsuppgifter. I Sverige
skedde denna inkorporering något senare. Det var först
under 1300-talet som den svenska staten gjorde ett
försök till att kontrollera den omfattande handeln med
pälsverk genom att införa olika handelsrestriktioner och
knyta de handelsmän som redan verkade inom dessa
områden till den svenska kungamakten.
     Ingenting i de undersökningar som hittills genom-
förts av boplatser med härdar talar emellertid för att
en liknande nedgång har förekommit även inom denna
typ av bosättning. Dateringar, så väl som pollenanalyser
visar att dessa boplatser har använts kontinuerligt även
under denna period. De fyndmaterial som påträffats
vid dessa boplatser visar emellertid att smycken och
ornament med lokala formuttryck och i viss utsträckning
även lokal tillverkning blir allt vanligare vid denna tid.
Det osteologiska materialet ger även indikationer på
att renen i allt högre grad kom att dominera resurs-

utnyttjandet vid denna tid. Resultaten från de mark-
kemiska karteringarna ger däremot indikationer på att
kontinuitet finns med avseende på organisationen av
så väl bostadsyta som boplatsyta, men också med av-
seende på boplatskontinuitet och intensitet finns likheter
med boplatser med härdar från äldre perioder.
     Perioden efter 1400 e. Kr förefaller vara en period,
då bosättningen med härdar i norra Norrlands inland-
sområden fortsätter att vara i bruk, trots att bosättningen
med stalotomter och kusttomningar i omkringliggande
områden i hög grad upphört. Kontinuitet kan också
urskiljas i det sätt som boplatserna organiseras och
används. Denna kontinuitet visar att bosättningen med
härdar inte kan ha påverkats av de förändringar som
skedde i stort i norra Fennoskandien under tidig medel-
tid. Faktorer som jordbrukskolonisation, omorganisation
av handelsnätverk, digerdöd och klimatförsämring,
verkar inte ha haft någon väsentlig inverkan på bosätt-
ningen med härdar. Fynd av bland annat importerade
metallföremål och mynt, visar emellertid att befolk-
ningen i dessa området inte hade varit isolerade under
tidigare perioder, utan i hög grad engagerade i handels-
verksamhet. Trots detta tycks de förändringar som sker
i handelsnätverken och den jordbrukskolonisation som
börjar förekomma i mindre skala i Norrlands kust-
områden inte ha haft några avgörande effekter på
bosättningen med härdar. Att denna bosättning inte
drabbades lika hårt som bosättning i andra områden
vid denna tid, talar för att de förändringar som skedde
vid denna tid inte var avgörande för fortlevnaden av
bosättningen i inlandsområdet. Denna bosättnings
överlevnad var därför sannolikt inte helt beroende av
en eller ett fåtal resurser, utan de människor som levde
vid dessa boplatser uppvisade istället sannolikt stor
anpassningsförmåga. Det resursutnyttjande som var
knutet till denna bosättning kan även tidigare ha domi-
nerats av resurser som exempelvis fiske och insamling,
även om jakten på småvilt och pälshandeln varit en
viktig del. Eftersom inte heller jordbrukskolonisationen
som vid denna tid inleddes i norra Norrlands kust-
områden tycks ha haft någon negativ inverkan på bo-
sättningen med härdar, kan detta ses som tecken på att
befolkningen i inlandsområdena i hög grad kunde klara
sig på de resurser som fanns lokalt i dessa områden.
Ett jämförelsevis lokalt resursutnyttjande, där flera olika
resurser kombineras stämmer väl överens med de be-
skrivningar som finns av skogssamiskt resursutnyttjande
under historisk tid. Dessa beskrivningar ger tydligt
bilden av ett resursutnyttjande som förhållandevis enkelt
kan anpassas till gällande förhållanden genom att vissa
resurser betonas. Det har inte varit ovanligt att samer
under denna tid kunde gå från ett resursutnyttjande
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inriktat på renskötsel till fiske, eller vice versa. Detta
skulle kunna ses som indikationer på att ett resursut-
nyttjande av skogssamisk karaktär har förekommit i
dessa områden åtminstone sedan 1300-1400-talen. Från
detta är inte heller steget långt till frågan om renskötsel.
Den ökade dominansen av ben från ren vid boplatser
med härdar, samt boplatsernas lokalisering till områden
med goda förutsättningar för renbete skulle mycket väl
kunna ses som tecken på att även renskötsel ingick i
detta resursutnyttjande redan vid denna tid.
     De förändringar som förekommer vid dessa boplatser
under 1600- och 1700-talen, utgörs främst av nya inslag i
fyndmaterialet, men pollenanalyserna talar också för
att en ökad vegetationspåverkan skedde vid boplatserna. Nya
fyndmaterial, så som kritpipor och blykulor kan sanno-
likt härledas från den handel som skedde vid de kyrk-
och marknadsplatser som etablerades inom svenska
lappmarken i början av 1600-talet. De ökade vegetations-
förändringarna som förekommer vid flertalet av de
boplatser som undersökts av Kjell-Åke Aronsson har
tolkats som resultat av en intensifiering av skogsren-
skötseln, kombinerat med en ökning av befolkningen i
området (Aronsson 1991:101; Hultblad 1968:62-63;
141). I början av 1600-talet skedde även en förändring
av beskattningssystemet för samerna i norra Sverige,
vilket innebar att skatten började inkrävas i större
mängder torrfisk och ren. Denna skatt utgjorde en
betydligt större belastning för samerna, än den tidigare

skatten som främst togs ut i pälsverk och skinn.  His-
torikern Lennart Lundmark menar även att denna
skatteomläggning tvingade samerna att successivt
utöka sina hjordar allt mer, för att kunna ha möjlighet
att betala den skatt som staten krävde (Lundmark
2006:39-43 och 1982:173). Konkurrensen i inlandsom-
rådena ökade även sannolikt i samband med nybygges-
kolonisationen. För Pite lappmarks del skedde detta
emellertid inte på allvar förrän efter 1700 e. Kr, vilket
var förhållandevis sent (Bylund 1956:70-71).
     Det är möjligt att de ökade vegetationsförändringarna
som förekommer vid boplatserna kan kopplas till den
befolkningsökning och expansion av renskötseln som
tycks ha förekommit under 1600 och 1700-talen. Bop-
latser med härdar och stalotomter, med dateringar till
denna period visar också på att bosättningen på nytt i större
omfattning expanderade in i fjällområdet vid denna tid.
Även förekomsten av bland annat björngravar date-
rade till perioden mellan 1600- och 1800-tal har också
tolkats med utgångspunkt ifrån kulturmöten  som sker
vid denna period. Anläggandet av björngravar har dess-
utom setts som ett svar på den ökade kristna missio-
nen som skedde i norra Norge och Sverige från slutet
av 1600-talet (Norberg 2001:18). De skulle också kunna
vara ett resultat av en stressituation orsakad av ökat
skatteuttag eller av ökad konkurrens om resursområden
orsakad av befolkningsökning, ökning av renhjordarnas
storlek eller av nybyggeskolonisation.
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During the period 600-1000 AD apparent changes seem
to have taken place in the utilization of  the inland areas
of  Northern Sweden. For instance, sites with hearths
became a dominant feature in these areas. A common
characteristic of  these sites are stone-lined hearths,
which could be of  various shapes and often filled with
a layer of  stones. Sites with hearths are usually
interpreted as being remains from dwelling sites but
they differ from dwelling sites from older periods, for
instance in respect of  localization. To a great extent,
these were established close to mires and tarns in the
coniferous forest areas which were areas that had not
previously been used for settlements. In this thesis the
term “dwelling sites with hearths” refers to sites with
hearths of  this type. This term is used for all types of
sites where these hearths occur, irrespective of  the
number of  hearths at the sites or the occurrence of
other archaeological features besides the hearths.
     In addition to dwelling sites with hearths, other types
of  dwelling sites were also introduced during this time
in the mountain and coastal areas of  northern Norr-
land, so-called stalo-sites (Sw. stalotomter) and coastal
hut foundations (Sw. kusttomtningar). Besides the settle-
ment changes in the area, phenomena like bear graves
and metal offerings became common features of this
period. These phenomena, as well as the stalo-sites and
the coastal hut foundations, seem however to have been
abandoned during the period 1300-1400 AD. A similar
disruption in the use of  dwelling sites with hearths
does not seem to have occurred. Instead these
settlements show a continuity that extends into late
historical times. Moreover, the hearths on these sites
show considerable similarities to the hearths used in
Sami huts (Sw. kåtor) during later periods.
     The changes that occurred in settlement patterns
during the first century AD have been interpreted
mainly in two ways. Some researchers consider these
changes to have been caused by a transformation of
the subsistence strategies, with an increased focus on
the hunting of wild reindeer (Bergman 1990; Mulk
1995). Others have seen these changes as evidence of
the development of  reindeer herding (Aronsson 1991;
Hedman 2003a).

     Interpretations of  dwelling sites with hearths have
so far mainly been based on the number and the
organisation of  the hearths within the dwelling site.
Sites with a large number of  hearths have often been
seen as being sites where a large number of  people
gathered during some parts of  the year. In addition,
dwelling sites with a fewer number of  hearths have
been seen as being settlements for single households.
This kind of  interpretation assumes however that most
of  the hearths at the dwelling site were in use at the
same time. The dating of  hearths based on
archaeological finds and radiocarbon analyses of
charcoal has not shown unambiguous evidence of  this.
Instead, the dating implies that a fair number of  the
excavated dwelling sites have been in use over a
relatively long period of  time and that the hearths at
these sites have been built and used during several
different periods (Hedman 2003a).
     Other difficulties in interpreting these dwelling sites
are caused by the scarce archaeological material
normally found at these sites. Furthermore, these sites
rarely show any other constructions besides the hearths
which could bear witness of  previous dwelling or
storage constructions.

12.1 Aims, methods and approach

This thesis focuses on dwelling sites with hearths in
the coniferous forest areas of  northern Norrland. The
aim of  this study is to apply environmental
archaeological methods to the investigations of  these
sites in order to clarify whether new information can
be gained.  The overall objective of  this study is to
discuss and evaluate earlier strategies of  settlement and
subsistence on the basis of  the investigation of  these
dwelling sites.
     The methods used for these investigations are soil
chemical surveys of  dwelling site areas and pollen
analysis of  samples taken from the sites. These
methods are used to trace earlier human dwelling
activities. Activities such as cooking, waste disposal and
burning cause changes in local vegetation as well as in
soil. By using soil chemical analysis and pollen analysis
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these changes, which can be preserved in soils and
sediments for a considerable period of  time, can be
traced and interpreted.
     The study comprises pollen analyses conducted at
4 sites and soil chemical surveys conducted at a total
of  13 dwelling sites with hearths from the period 1000/
1100-1900 AD. These sites are mainly located within
an area that is defined today as the Sami village of  Östra
Kikkejaur (fig 1.1, chapter 1). This area of  investigation
was not chosen in order to trace the area of  the Sami
village back in time, nor to outline a complete settlement
system. Instead, this choice was made on the basis of
the comparatively extensive research that has been
conducted previously in this area. There are data from
archaeological excavations and surveys as well as
anthropological, ethnographical and historical studies
that give information about the conditions in this area
in earlier periods.
     The environmental archaeological investigations of
the dwelling sites are conducted from both a spatial
and chronological viewpoint. The soil chemical surveys
reveal spatial enrichments of  phosphorous and organic
matter, as well as spatially limited changes in the
magnetical properties of  the soil (i.e. magnetic
susceptibility). This kind of  survey gives spatial infor-
mation about earlier human activities performed at the
sites. The purposes of  these surveys are to discern and
interpret spatial structures and spatial organisation
within the dwelling sites. In order to clarify how the
areas around the hearths have been organized and used,
and whether the hearths have been used inside some
kind of  dwelling construction, soil chemical surveys
have also been carried out within limited areas close to
the hearths.
     The interpretation of  the results and the discussion
of earlier settlement systems and subsistence are
connected to previously conducted archaeological
excavations and surveys, ethnographic documentations,
different types of written sources from historical times
as well as historical research related to the northern
parts of  Sweden. Here, the focus is on the Sami groups
of  reindeer herders (Forest and Mountain Samis) that
have been dwelling in the coniferous forest areas over
historical periods. In research concerning Sami culture,
history and prehistory, it is often assumed that the
original organisation of  the Sami society in the whole
of  the Sami settlement area (Sa. Sápmi) was similar to
the siida society that existed in eastern Sami areas during
late historical periods (Tanner 1929; Tegengren 1952).
This justifies a comparison of  the results being made
also with eastern Sami forms of  subsistence, dwelling
site organisation and settlement patterns. Comparisons

are also made with established archaeological models
for hunter and gatherer settlements in northern Norr-
land during pre-historical times (Bergman 1995; Forsberg
1985; Mulk 1995). The basic idea is that differences
between hunter-gatherers and reindeer herders,
emphasized on in earlier research, should have caused
distinguishable variation in the impact on vegetation
and soil even at dwelling site level.
     The chronological studies of  these dwelling sites
are based on soil chemical surveys of  sites from diffe-
rent periods as well as pollen analyses of  peat
stratigraphies and lake sediments. The main purpose
of  these analyses is to create a chronological picture
of  the settlements with hearths in the coniferous areas
of  Northern Sweden. These studies focus on the
question of  the time of  origin of  dwelling sites with
hearths and also examine whether these settlements
show change or continuity over time. Another
important part of  the chronological analysis has been
to evaluate whether there are changes in the settlement
of  hearths that can be chronologically linked to other
changes described in historical sources or revealed in
the archaeological material from the forest area as well
as the surrounding areas.
     The starting point for the study are the
environmental archaeological investigations that have
been performed at dwelling sites with timbered huts
(Sw. timmerkåtor) and reindeer pens (Sw. mjölkningsgärden/
-vallar) inhabited by Forest Samis during the 19-20th

centuries. The results of  these investigations can be
interpreted on the basis of  information on the use of
these sites that can be found in historical documents,
ethnographical documentation and in local tradition.
This means that recorded changes in the soil and
vegetation can be connected to actual activities and
constructions that have occurred at these sites. Results
from these investigations are compared with results
from soil chemical surveying and pollen analysis
conducted at older sites. The purpose of  this is to
examine whether there are any characteristic changes
in soil and vegetation connected to these sites that can
also be found at the older sites.
     In addition to the examined dwelling sites within
the area of  the Sami village of  Östra Kikkejaur,
investigations have also been conducted of  sites further
east and south (in the counties of Västerbotten and
Jämtland). The purpose of  these investigations is to
clarify whether the results from the Östra Kikkejaur
area have parallels in other areas.
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12.2 Results and interpretations

The results from the chemical surveys show that the
content of  phosphorous and organic matter in the soil
at the dwelling sites varies considerably, while the
magnetic susceptibility seems to be mainly dependent
on the composition of  the local bedrock. On the basis
of  the extent of  phosphate enrichments, the surveyed
dwelling sites can be divided into three different types:
dwelling sites which show low, intermediate or high
phosphate enrichments (tab. 8.1). The soil chemical
surveys performed in areas close to hearths also show
enrichments of  similar proportion to the dwelling sites.
Hearths at dwelling sites with extensive enrichments
of  phosphate also show high phosphate enrichments
while hearths at dwelling sites with low phosphate
enrichments show low values.
     In spite of  these differences, the examined dwelling
sites generally show limited changes in the soil
compared with other, more permanent types of
dwelling sites. Furthermore, there are no spatially
extensive enrichments at the sites but instead
enrichments occur within limited areas at the sites. This
indicates that these dwellings have not been used
permanently but rather as dwelling sites for shorter
use on several occasions. Moreover, most of  the sites
have probably mainly been used by a limited number
of  people.
     The picture of  these sites as non-permanent
dwelling sites is confirmed by the pollen analyses which
show that there has been limited impact on the vegetation
at the sites. These analyses also imply that the sites in
question have been continuously used for settlement
over a long period of  time, at least from the period
400-600 AD and up to and including the late 19th and
early 20th centuries. According to the pollen analyses,
the natural environment surrounding these dwelling
sites seems to have been consistent during the whole
settlement period. The pollen records also contain some
occasional pollen from cereals of different types (Hordeum
and Secale cereale), some of  which were found in peat
and sediment layers that probably originate from the
period 400-600 AD. The interpretation of  these
occurrences is however problematic. It could be a
question of  pollen that has been dispersed by wind
from remote areas but the cereal pollen could also
originate from a local cultivation of  a minor scale or
from trading with farmers originating from areas where
cultivation occurred at that time.
     Interpretations and categorizations of  the individual
dwelling sites on the basis of  the environmental
archaeological analyses have proven to be somewhat

troublesome. In general terms, there are sites that could
be described as dwellings of  a more temporary nature
(i.e. RAÄ 47, RAÄ 633), and sites that have been used
repeatedly (i.e. all other sites). The results also show
that sites with several hearths may show soil chemical
enrichments on a lesser scale than sites with few hearths
and that great variation exists between different sites.
This means that it is not possible to interpret these
dwelling sites only on the basis of  the organisation
and number of  hearths occurring at the sites.
     None of  the excavated sites have shown animal-
osteological material or archaeological finds which
could have shown during what part of  the year the
sites were in use. The results from the environmental
archaeological analyses however give indications of  the
possibility to discern seasonality in connection with
these sites. There are two dwelling sites that are
interpreted as being sites used during the part of  the
year when the ground was covered with snow (i.e. RAÄ
47 and RAÄ 300). This interpretation is based on the
spatial distribution of  enrichments of  phosphorous
and organic matter. These sites consist of  4 and 3
hearths respectively, placed on top of  a minor moraine
ridge. At both sites the soil chemical enrichments are
located mainly on the slopes and at the bottom of the
ridges, not around the hearths on the crests as one
might have expected (fig. 8.12 and fig. 8.13). The reason
for this could be that organic material that was originally
deposited in the area around the hearths was
redistributed in connection with the snow melting
during the spring. In accordance with Sami tradition, it
was common to place winter dwelling sites on top of
morain ridges and smaller hills in order to facilitate the
snow clearance from the dwelling area and to enhance
the ventilation in the huts (Sw. kåtor). Furthermore,
the use of  the site RAÄ 300 as a winter dwelling is
indicated by the pollen analysis which deviates from
the analysis of  the other sites. The activities at RAÄ
300 have caused minimal changes in the surrounding
vegetation, something that might be expected at sites
where the ground vegetation has been covered by a
layer of  snow at the time of  occupancy.
     The interpretations of  the dwelling sites show the
best results in the case where Sami sites of late historical
date are compared with sites of  older dating.  The
dwelling sites with reindeer pens from the 19th and the
beginning of  20th centuries show a characteristic spatial
pattern with regard to soil chemical enrichments (i.e.
Nilasvallen, Nykåtavallen and Åssiejaurgedd). At these
sites there are enrichments of  phosphate as well as
organic matter mainly within two larger but clearly
delimited areas that are located close to the huts and
outside the timbered reindeer pens (Sw. mjölkningsgärden).
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The reason why the enrichments occur outside and
not inside the pens, as one might expect, could be that
only the reindeer cows (Sw. vajor) were taken inside the
pen for milking. It could also be the case that the
reindeer herd was taken to the settlement and gathered
together outside the pen where they stayed for a longer
period, whilst the time spent by the herd actually in-
side the pen was considerably shorter. Besides the well-
known Forest Sami sites with reindeer pens, a similar
spatial pattern of  enrichments has also been discerned
at other sites. The dwelling site located close to the site
called Nilasvallen (i.e. “det östra härdområdet”), shows
a similar pattern of  enrichments which indicates that
there has previously been a reindeer pen at this site
too. Dendrochronological samples from pine trees in
the area imply that this dwelling site may be somewhat
older than the site at Nilasvallen, originating from the
18th century. This is also the time of  the establishment
of  the settlement Nilasvallen according to local tradition.
Apart from this site, similar spatial patterns also occur
at two other dwelling sites, where stone-lined storage
pits and changes in vegetation are distinguishable even
today (i.e. Arvträsket and RAÄ 204). An earlier pollen
analysis carried out at the Arvträsket site shows some
differences in the pollen spectra at this site compared
with the analyses from Nilasvallen and Nykåtavallen.
In spite of  the differences, these sites have also been
interpreted as being sites where reindeers have been
gathered for milking in pens. The differences in the
pollen analyses from the different dwelling sites could
be explained by differences in the use of  the sites. In
addition to the pollen analysis, the dwelling site at
Arvträsket shows considerably more extensive
enrichments of  phosphate than the other sites. The
phosphate-rich soil at this site provides a much more
advantageous environment to nutrient-demanding
plants and herbs which might be an explanation to the
differences in the pollen analyses between these sites.
These discrepancies may also have been caused by
differences in time of  use; the sites could have been
mainly used during different parts of  the year. The site
at Arvträsket may have been in use during the high
summer when the milking of  the reindeers was very
intense. The other two sites might instead have been
used later, during a period from late summer and
possibly to early winter. There is some historical
documentation that indicates that this might have been
the case. During this part of  the year, the milking of
the reindeers occurred much more sporadically than
during the main milking period. Other plausible
explanations could be that the sites have been used by
different groups of  reindeer herders having reindeer
herds of  different sizes.

     Another site that has been described in historical
records is the old church and market place in Arvidsjaur
(RAÄ 471). This settlement was established at the
beginning of  the 17th century by order of  the Swedish
king (Karl IX) and became the official meeting place
for the inhabitants of  the Pite lappmark. The visits to
this meeting place were regulated according to periods
of  trade and church visits that were fixed in time by
regulations stipulated by the crown.  This site is much
more spatially extensive than the other surveyed
dwelling sites and the soil chemical survey conducted
at this site shows that the settlement has caused
considerable chemical enrichments of  the soil. The
enrichments also show a distinct division of  the site
into several separate dwelling or activity areas, which
could be compared to the division of  the church and
market place in separate units for the Samis, the farmers
and the merchants (Sw. lappstaden, bondstaden and borgar-
staden) that occurred in later periods.
     The analysis of  the spatial organisation of  hearths
and soil enrichments at the sites is problematic because
of  difficulties concerning the dating of  hearths. The
radiocarbon method is not sufficiently precise for this
purpose. In addition, the possibility that charcoal and
soot have been purged from the hearths causes
difficulties, both in selecting suitable material for dating
and for the full understanding and interpretation of
the datings. However, radiocarbon datings and
archaeological finds originating from earlier excavations
of  hearths imply that not all of  the hearths at these
sites have been in use at the same time.
     The arrangement of  the hearths at most of  the
surveyed dwelling sites shows no apparent strategy of
organisation. In some cases the arrangement of  the
hearths has been brought about by features in the lands-
cape, such as the occurrence of  mires or moraine ridges.
A more distinct organisation of  hearths can only be
seen at the three sites where a larger number of  hearths
occur (RAÄ 567, RAÄ 633 and RAÄ 471). At these
sites, the hearths are arranged in rows (RAÄ 567 and
633) and in several separate clusters (RAÄ 471). The
only conclusion that can be drawn from the spatial
organisation of  the hearths at the rest of  the sites is,
however, that there has been a deliberate strategy not
to place a new hearth on top of  or too close to an
older hearth. A similar view is prevalent in Sami tradition
according to which hearths belonging to somebody
else should not be disturbed.
     The soil chemical surveys show that spatial patterns
of  chemical enrichments can also be discerned within
areas close to hearths. A characteristic pattern can be
distinguished for several of  the hearths. This pattern
consists of  spatially limited enrichments of  phosphorus
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and organic matter at the short sides of  the hearths
and within a narrow surrounding arch, located about
2-3 meters from the hearth. However, the areas along
the other two sides of  the hearths show, on the contrary,
practically no enrichments. This pattern of  enrichment
shows apparent similarities to descriptions of  the
organisation of  Sami huts during historical times (Ränk
1949), which implies that these hearths have been used
inside a hut of  the same size, shape and inner organi-
sation as the Sami hut. As with the Sami huts, the floors
inside many of  these huts have most likely been covered
with some sort of  floor covering.
     Earlier pollen analyses and radiocarbon datings of
hearths located in the coniferous forest areas in
northern Sweden show similarities to the results from
the environmental archaeological analyses (Aronsson
1991; Hedman 2003a). In this area, dwelling sites with
hearths seem to have come into use at roughly the same
time, at about 400-600 AD, although some signs of
earlier settlement activities can be discerned. There also
seems to be a general pattern of  continuity in these
settlements all the way through historical time. This
continuity can also be seen in results from radiocarbon
datings, in the case where more than one hearth at the
dwelling site has been dated. These datings, as well as
datings based on the archaeological finds, show that
the same dwelling sites could have been used both at
the end of  the Iron Age and during the 17th and 18th

centuries. In addition, the same areas that were used as
dwelling areas during the period when dwelling sites
with hearths were first established in the inland areas
have been used for settlements and reindeer herding
in historical times by Sami reindeer herders.
     Results similar to those gained from the soil
chemical surveys and the pollen analyses from the
dwelling site in the Östra Kikkejaur area can also be
seen in other areas. This indicates that the characteristic
features that can be discerned through environmental
archaeological analyses at dwelling sites in this area
could be characteristic for this type of  settlement in
large parts of  northern Fennoscandia.

12.3 Conclusions and contextualization

Overall, the results show that dwelling sites with hearths
have been used in many different situations and in
different ways. The differences that can be seen
between these dwelling sites also imply that they have
been part of  a settlement system where different types
of  dwelling sites were used. The modest archaeological
material and limited soil chemical enrichments that can
be seen at most of  these sites furthermore indicate

that these sites have not been permanent but instead
have been used within a seasonally based settlement
system. The results also show that these dwelling sites
have been very dynamic. At many of  the sites, the
location of  the hut seems to have been changed several
times within the dwelling area.
     When compared with Sami settlements of  historical
times and archaeological models for hunter-gatherer
societies, this settlement pattern shows most
resemblance to the historical Sami settlement pattern
as organised in western Sami areas. The archaeological
models are based on the use of  dwelling sites on a
more permanent basis, with a number of
complementary sites of  a more temporal character. The
examined dwelling sites with hearths do not show any
apparent signs of  more long-term or permanent use.
Furthermore, apart from the old church and market
place in Arvidsjaur (RAÄ 471), none of  these sites can
with certainty be interpreted as being a winter gathering
site of  eastern Sami type, a so called winter village
(Sw. vinterby). This indicates that the settlement system
may have been organized in a different way in the
western Sami areas, without gathering sites used during
the winter. The historical records that mention winter
villages from western Sami areas may refer to some
other type of  settlement, perhaps a gathering of  several
individual dwelling sites with hearths within a more
extensive area. This description could match the sites
located south of  the lake Gråträsket (RAÄ 300 etc, fig
6.5 chapter 6).
     Apart from the organisation of  the dwelling sites,
the surveys of  smaller areas close to hearths also show
that in many cases dwelling constructions that resemble
the Sami huts have been used. In addition, even the
organisation of  the floor area of  these huts
corresponds to descriptions of  the use of  the floor
area within the Sami huts.
     The continuity shown by the soil chemical surveys
and pollen analyses, as well as archaeological finds and
datings, seems to be a fundamental feature of  the sett-
lement with hearths in the coniferous forests of
Northern Sweden. This continuity is in contrast to the
conditions concerning other archaeological features in
Northern Norrland. During the 14th and 15th centuries,
dwelling sites in the mountain and the coastal areas
(stalo-sites and coastal hut foundations), as well as metal
offerings and burials of  bears, seem to have fallen into
disuse. No similar break can be seen in the datings and
the pollen analyses of  dwelling sites with hearths.
     The continuous character of  these dwelling sites
can however be differentiated if  the archaeological finds
are taken into consideration. Besides the establishment
of  these dwelling sites that seems to have occurred
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mainly during the period 600-1000 AD, two other
periods of  change can be discerned. The first period
comprises the 14th and 15th centuries and can only be
seen in archaeological finds from the dwelling sites. At
this time, the  occurrence of  coins and other finds
connected to trade ceased at the dwelling sites. During
this period, pieces of  jewellery and ornaments, probably
locally manufactured and decorated with patterns of
local origin, seem to be evident at the sites.  At the
same time, there is also a change in the paleozoological
material from these hearths. The emphasis seems to
change from fish bones to primarily reindeer bones.
     Later on, during the 17th and 18th centuries, another
change can be discerned in the archaeological material.
At this time arrowheads were replaced by bullets and
melts of  lead as well as moulds for bullet-making. Clay
pipes also began to appear at dwelling sites at this time.
According to earlier pollen analyses conducted in these
areas, there also seems to have been more evident
changes in vegetation during this period that could have
been caused by more extensive reindeer herding
(Aronsson 1991).
     The establishment of  these dwelling sites during
the transition from the Late Iron Age to Early Medieval
time should probably be seen in the light of the fur
trade that had developed into an extensive network
during that period. The dwelling sites may have been
located in areas that were advantageous for trading or
for the hunting of  fur-bearing animals. The discovery
of coins and other trade-related items at these sites
shows that the inhabitants were probably involved in
this trade in some way.
     During the period after 1200 AD, the Norwegian
and Swedish city states became more interested in the
northern areas. This resulted for instance in regulations
of  trade and farming colonisation of  the northern parts
of  Sweden during the 14th century which probably
caused a change in the contact and trade networks
previously used. However, the fact that settlements with
hearths in the inland areas do not show any decline
during this time shows that these changes were not
crucial to the continued existence of  these settlements.
The inhabitants of  these sites may have had a relatively
local absorption of  resources, in which several different
types of  resources were included. This description

agrees rather well with historical Forest Sami
subsistence which comprised a range of  resources as
well as a dynamic approach which could be adapted to
changes in circumstances. These similarities could be
seen as indications of  the occurrence of  an economy
similar to the one described as the Forest Sami economy
of  historical times, in existence at least as early as the
14th and 15th centuries.
     The environmental archaeological surveys and the
pollen analyses included in this thesis are however
restricted, both in number and in geographical extent.
This could mean that more extensive surveys may
differentiate or even be shown to contradict the results
from this study. For future studies, it is therefore crucial
to try to discern whether these results are valid even
when considering a greater number of  sites.
     Many of  the problems that have been shown to
arise in connection with interpretations and
categorizations of  the surveyed sites may also be
bypassed by a more extensive analysis of  dwelling sites
from later periods. With the exception of  the dwelling
sites with reindeer pens, the analysis of  other types of
well-known Sami dwelling sites from historical times
can provide reference data for further interpretations.
For instance, it would be interesting to compare the
results from the soil chemical studies and the pollen
analyses, interpreted as showing possible traces of
winter settlements, with results from known Sami
winter dwelling sites.
     Pollen analyses that have been preformed have, in
accordance with earlier analyses, proved to be
problematic when interpreted. These problems are
based on insufficient dating of  the sediments as well
as a minimal occurrence of  pollen that could be
indicative for dwelling or other human activities.
Further applications of  this analysis on dwelling sites
with hearths must therefore take this into account. One
possible approach could be to take samples from peat
stratigraphies or lake sediments that show rapid sedi-
mentation. The sampling site should then be located
extremely close to the dwelling site in question in order
to be able to provide sediments including as large a
quantity of  pollen from the dwelling site as possible.
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BILAGOR

BILAGA 1

BILAGA 2
Kompletterande figurer till kapitel 1 och 8

P° (eller P0) = fosfathalt (fosfatgrader), enligt Arrhenius och Miljö-
arkeologiska laboratoriets citronsyrametod. Fosfathalten anges som mg P2O5/
100 g torr jord extraherad med citronsyra (2%), (Engelmark och Linderholm
1996).
LOI = organisk halt (%), bestämd genom förbränning av provet vid 550°C i
3 timmar. Halten anges i procent av torrt prov.
MS = magnetisk susceptibilitet (SI). Susceptibiliteten anges per 10 g jord
(Thomson och Oldfield 1986).

Definitioner av de förkortningar, enheter och markkemiska metoder som används

Figur 1. Skillnader i rumslig fördelning av MS-data vid provtagning i olika intervall, vid boplatsen RAÄ 567, Jäknajaure,
Lappland (för teckenförklaring, se fig 8.16, kap 8).



Bosättning och resursutnyttjande

Figur 2. Skillnader i rumslig fördelning av LOI(%)-data vid provtagning i olika intervall, vid boplatsen RAÄ 567, Jäknajaure,
Lappland (för teckenförklaring, se fig 8.16, kap 8).

Figur 3. Skillnader i rumslig fördelning av P0-data vid provtagning i olika intervall, vid boplatsen RAÄ 567, Jäknajaure,
Lappland (för teckenförklaring, se fig 8.16, kap 8).



BILAGOR

Figur 4. Skillnader i rumslig fördelning av MS-data vid provtagning i olika intervall, vid boplatsen RAÄ 633, Jäknajaure,
Lappland (för teckenförklaring, se fig 8.17 kap 8).

Figur 5. Skillnader i rumslig fördelning av LOI(%)-data vid provtagning i olika intervall, vid boplatsen RAÄ 633, Jäknajaure,
Lappland (för teckenförklaring, se fig 8.17 kap 8).



Bosättning och resursutnyttjande

Figur 6. Skillnader i rumslig fördelning av P0-data vid provtagning i olika intervall, vid boplatsen RAÄ 633, Jäknajaure,
Lappland (för teckenförklaring, se fig 8.17 kap 8).
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Figur 7. Magnetisk susceptibilitet (MS), organisk halt (LOI, %) och fosfathalt (P0) inom boplatsområdet
vid Nykåtan.



Bosättning och resursutnyttjande

Figur 8. Magnetisk susceptibilitet (MS), organisk halt (LOI, %) och fosfathalt (P0) inom boplatsområdet
vid Åssiejaurgedd.
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Figur 9. Magnetisk susceptibilitet (MS), organisk halt
(LOI,%) och fosfathalt (P0) i anslutning till kåtarester vid
Åssiejaurgedd, Lappland.

Figur 10. Magnetisk susceptibilitet (MS), organisk halt
(LOI, %) och fosfathalt (P0) i anslutning till härden vid
RAÄ 174, Holmträsk, Västerbotten.



Bosättning och resursutnyttjande

Figur 11. Magnetisk susceptibilitet (MS), organisk halt
(LOI, %) och fosfathalt (P0) i anslutning till härd 1 inom det
östra härdområdet vid Nilasvallen, Lappland.

Figur 12. Magnetisk susceptibilitet (MS), organisk halt
(LOI, %) och fosfathalt (P0) i anslutning till härd 2
inom det östra härdområdet vid Nilasvallen, Lappland.



BILAGOR

Figur 13. Magnetisk susceptibilitet (MS), organisk halt (LOI, %) och fosfathalt (P0) i anslutning till härd 1och 2 vid boplatsen
RAÄ 173, Holmträsk, Västerbotten.

Figur 14. Magnetisk susceptibilitet
(MS), organisk halt (LOI, %) och
fosfathalt (P0) i anslutning till härd 1
vid boplatsen RAÄ 204, Täveldalen,
Jämtland.



Bosättning och resursutnyttjande

Figur 15. Magnetisk susceptibilitet (MS), organisk halt (LOI, %) och fosfathalt (P0) i anslutning till härd 2 vid boplatsen
RAÄ 204, Täveldalen, Jämtland.

Figur 16. Magnetisk susceptibilitet (MS),
organisk halt (LOI, %) och fosfathalt (P0)
i anslutning till härd 4 vid boplatsen RAÄ
633, Jäknajaure, Lappland. På spridnings-
kartan fnns även en möjlig vägglinje
markerad (streckad cirkel).
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BILAGA 3

Tabell 1. Resultatfil från undersökningarna av boplatsen vid Arvträsket (Gråträsk), Piteå socken, Norrbotten. (Vid karteringen
upprättades ett lokalt koordinatsystem.)
MALnr Fält nr Horisont X(N) Y(Ö) Fältanm MS MS550 MSkvot LOI(%) P° Ptot Pkvot
05_0023:001 1 B1 1050 2010 24 1038 43,3 9,7 22 45 2
05_0023:002 1 B 1050 2010 42 399 9,5 5,1 71 71 1
05_0023:003 2 B 1050 2000 136 215 1,6 11,4 155 148 1
05_0023:004 3 B1/B2 1045 2010 66 380 5,8 17 166 186 1,1
05_0023:005 4 B 1045 2000 133 142 1,1 8,8 140 177 1,3
05_0023:006 5 B 1040 2010 102 713 7,0 13,3 163 230 1,4
05_0023:007 6 B 1040 2000 86 192 2,2 8,7 152 152 1
05_0023:008 7 B 1035 2010 153 258 1,7 10,7 194 212 1,1
05_0023:009 8 B 1035 2000 Torv 38 620 16,3 16,4 152 120 0,8
05_0023:010 9 B 1030 2010 118 196 1,7 10,7 114 178 1,6
05_0023:011 10 B 1050 2020 Torv 3 86 28,7 39,1 8 463 57,4
05_0023:012 11 B 1025 2010 108 116 1,1 6,7 107 146 1,4
05_0023:013 12 B 1040 2020 105 741 7,1 8 37 71 1,9
05_0023:014 13 B 1020 2010 57 125 2,2 9,2 107 121 1,1
05_0023:015 14 B 1030 2020 141 357 2,5 5,3 91 159 1,8
05_0023:016 15 B 1020 2020 198 209 1,1 8,5 163 250 1,5
05_0023:017 16 B 1025 2020 151 642 4,3 11,8 135 214 1,6
05_0023:018 17 B 1015 2020 239 220 0,9 8,3 247 383 1,6
05_0023:019 19 B 1010 2020 190 131 0,7 4 141 278 2
05_0023:020 21 B 1020 2027,5 103 102 1,0 4,8 109 121 1,1
05_0023:021 23 B 1015 2027,5 195 177 0,9 7,7 177 258 1,5
05_0023:022 25 B 1010 2027,5 155 144 0,9 5,2 229 290 1,3
05_0023:023 27 B 1005 2027,5 229 178 0,8 6,7 339 413 1,2
05_0023:024 29 B 1000 2027,5 Bgley 35 49 1,4 5,2 116 163 1,4
05_0023:025 31 B 1005 2030,5 111 95 0,9 6,9 147 244 1,7
05_0023:026 33 B 1025 2015 345 328 1,0 7,6 129 193 1,5
05_0023:027 35 B 1020 2015 198 340 1,7 12,2 184 264 1,4
05_0023:028 37 A2 1030 2015 14 9 0,6 1,2 14 26 1,9
05_0023:029 37 B 1030 2015 188 154 0,8 7,7 145 234 1,6
05_0023:030 39 B 1035 2015 61 499 8,2 12,4 212 324 1,5
05_0023:031 41 B 1040 2015 58 103 1,8 9,6 133 145 1,1
05_0023:032 43:1 Grop 1039,9 2013 149 139 0,9 5,6 64 101 1,6
05_0023:033 43:2 Grop 1039,9 2013 155 134 0,9 4,6 79 104 1,3
05_0023:034 45 B 1045 2005 145 263 1,8 6,1 112 149 1,3
05_0023:035 47 B 1040 2005 99 371 3,7 15,4 201 291 1,4
05_0023:036 49 B 1035 2005 80 1050 13,1 14,3 107 139 1,3
05_0023:037 51 B1 1030 2005 33 465 14,1 29,2 140 190 1,4
05_0023:038 53 B 1035 2007 29 129 4,4 8,6 163 172 1,1
05_0023:039 55 B 1035 2020 54 476 8,8 10,7 121 172 1,4
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