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Bild på omslaget: (från vänster) Inga-Britt, Lotta, Pontus och Anna gräver i schakten A2 och A3 på Raä 471:1, Sorsele sn, 
Västerbottens län. September 2009.  
Foto: Thomas B Larsson. 
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Tekniska och administrativa uppgifter 
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Fornlämningsobjekt Boplatsområde, boplatsvallar 

Tidpunkt för undersökning 2009-09-02 – 2009-09-18 

Medverkande personer Thomas B Larsson (grävningsledare), Pontus Johansson, Lotta Larsson, 
Anna Weinehall (studenter), Inga-Britt Hultmar (volontär), Radoslaw 
Grabowski (lärare miljöarkeologi) och Ronny Smeds (lärare digital 
inmätning). 

Undersökningstyp Seminariegrävning för studenter från Umeå universitet och 
forskningsundersökning inom ramen för VR-projektet ”Älgen och 
människan i norr – en mångtusenårig relation”.  

Undersökt yta 9 kvm 

Koordinater (RT 90)  SV hörnet av boplatsområdet:  x 7279807  y 1580688. Rikets nät 
användes även för undersökningen. 

Undersökningens höjd 345 möh.   

Arkivhandlingar & fynd Fyndmaterial, ritningar, dokument och fotografier förvaras vid 
Institutionen för Idé- och samhällsstudier, Umeå universitet, inför 
senare fyndfördelning. 
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1. Inledning 

Undersökningen – som var en kombinerad seminarie- och forskningsgrävning – utfördes 

under perioden 2009-09-02 – 2009 09-18. Kursen benämns Fältkurs med miljöarkeologi och 

ger 15 högskolepoäng. En av institutionens målsättningar med arkeologiutbildningarna är att 

i möjligaste mån integrera forskning och utbildning och den genomförda delundersökningen 

av boplatsområdet Raä 471:1 i Sorsele sn var en insats i denna riktning. 

Den grävande personalen uppgick totalt till fem personer (undertecknad inräknad) och 

därför begränsades den undersökta ytan till 9 kvm, fördelat på fem individuella 

fornlämningar/ev.  fornlämningar.  

Studenterna fick utbildning i utgrävningsteknik, plan- och profilritning, fyndhantering i 

fält, miljöarkeologisk provtagning, samt digital inmätning med totalstation. Även 

fornminnesinventering behandlades på kursen och en mindre inventering utfördes i 

anslutning till underökningsområdet. Utgrävningen var mycket givande ur pedagogisk 

synpunkt, då flera intressanta fynd gjordes och komplicerade lagerföljder i boplatsvallen 

skulle dokumenteras och tolkas. 

Forskningsinslaget i undersökningen är kopplat till det VR-finansierade projektet Älgen 

och människan i norr – en mångtusenårig relation, som löper under perioden 2009-11. 

Eftersom boplatser med vallanläggningar i Västerbotten vanligtvis förknippas med perioden 

4500-2000 f. Kr och vanligen uppvisar ett markant inslag av älgben i fyndmaterialet 

(Lundberg 1997; Spång 1997), var en underökning av Raä 471:1 i Sorsele angelägen ur 

forskningssynpunkt. Projektet bekostade studenternas resor och boende i Sorsele. 

Inom forskningsprojektet har det under 2009 även genomförts en delundersökning av en 

boplatsvall i Ramsele sn, Västernorrlands län (Larsson 2009). 

 

 
Fig. 1. Laisälven mot Ö, med boplatsvall A ca 35 m till höger om fotografen. Foto: Thomas B Larsson. 
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2. Sammanfattning 

Syftet med undersökningen var dels pedagogiskt – att lära arkeologistudenter på 

grundutbildningsnivå fältmetodik i samband med arkeologiska undersökningar – och dels 

vetenskapligt. Det vetenskapliga inslaget var direkt knutet till projektet Älgen och människan 

i norr – en mångtusenårig relation, som leds av Thomas B Larsson och professor Göran 

Ericsson, SLU (Ericsson & Larsson 2008). 

De undersökta ytorna avtorvades för hand och plangrävdes sedan i nivåer om tio cm. 

Varje dokumentationsnivå (Dn) omfattade således 10 cm. Samtliga fynd registrerades per 

kvm och per Dn. Allt material från de undersökta ytorna sållades. Volymen skärvsten 

registrerades också per kvm och Dn (Bil. 2). Prover för miljöarkeologiska analyser togs i olika 

lager liksom kolprover för C14-analys. Två kolprover har analyserats vid 

Ångströmlaboratoriet i Uppsala. 

Undersökningarna har visat att det sammanlagt finns 5 boplatsvallar i området (A, C-F), 

som är markerade på situationsplanen i Fig. 6. Alla utom boplatsvall F (ngt osäker) 

kännetecknas av en skärvstenspackning i botten av anläggningen och ytterst sparsamt med 

skärvsten och övriga fynd i vallarna. Detta är klarlagt genom grävningarna i boplatsvallarna 

A, C och D och genom sondning av bopplatsvall E. 

Undersökningen av boplatsvall A kunde påvisa stolphål i anläggningen och en 

skärvstenspackning i mitten, som sannolikt hänger samman med en inre golvyta. I vallen 

påträffades rödockra och kol. 

Fosfatanalysen av ytan kring boplatsvall A visar på en tydlig fosfatanrikning direkt norr 

och söder om vallen. Denna anrikning fortsätter mot öst längst en axel som ansluter till 

boplatsvall C och D (Fig. 18). Utifrån fosfatanalysen är det troligt att området mellan 

boplatsvall A och E är en enda stor boplats. Nuvarande fornlämningsmarkering i FMIS 

omfattar endast anläggningarna C-E och det är angeläget att den ändras utifrån de resultat 

som framkommit i samband med undersökningen 2009. 

Föremålsfynden, i form av förarbeten till slipade skifferspetsar, antyder en allmän 

datering till neolitikum, medan den färdiga spetsen av Sunderøy-typ (F 19, Fig. 9) indikerar 

en datering till senneolitikum eller rent av äldre bronsålder (Baudou 1978: 10; Käck 2009; 

Norberg 2008:24).  

Resultatet från de två 14C-dateringarna tyder på att anläggningen använts vid flera olika 

tidsperioder. Den äldsta dateringen (4700-4500 BC) kommer från rödockraförekomsten i 

vallen och den markerar sannolikt tiden för de första aktiviteterna på platsen. Få undersökta 

boplatsvallar i Västerbottens skogsland är äldre än 4700 BC (Lundberg 1997). Den senare 

dateringen i den ev. golvytan tyder på att man ca 2000 BC också använde boplatsvallen. 
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3. Syfte 

Syftet med undersökningen var dels pedagogiskt – att lära arkeologistudenter på 

grundutbildningsnivå fältmetodik i samband med arkeologiska undersökningar – och dels 

vetenskapligt. Det vetenskapliga inslaget var direkt knutet till projektet Älgen och människan 

i norr – en mångtusenårig relation, som leds av Thomas B Larsson och professor Göran 

Ericsson, SLU (Ericsson & Larsson 2008).  

En målsättning inom projektet var att undersöka om den aktuella boplatsvallen innehöll 

tillräckliga mängder obrända ben från älg, som kunde användas för osteologiska analyser och 

för a-DNA-analyser. I projektet är en forskningsuppgift att jämföra den forntida älgstammens 

genetiska profil med dagens, för att kartlägga ett ev. mångtusenårigt släktskap. Det behövs 

obrända ben från ett flertal förhistoriska älgar för att kunna lösa den uppgiften och 

delundersökningen av boplatsvallen Raä 471:1 syftade till att undersöka om ett sådant 

benmaterial fanns bevarat i anläggningen. 

Ytterligare ett syfte med undersökningen var att klarlägga om samtliga tidigare 

registrerade och nyfunna fornlämningar i området var att betrakta som fornlämningar. År 

2008 upptäckte undertecknad och Erik Sandén från Västerbottens Museum en ny boplatsvall 

och i början av utgrävningsperioden upptäcktes ytterligare några misstänkta anläggningar, ca 

120 meter V om boplatsområdet.  

 

 

4. Undersökningsområdet 

 

 
Fig. 2. Raä 471:1 (röd triangel) och fornlämningsbilden omkring. Blå linje markerar V delen av ett 8 km  
långt fångstgropsystem med 156 fångstgropar – Västerbottens längsta. (Källa: Raä, Fornsök) 
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Fig. 3. Utdrag ur SGU:s jordartskarta över området omkring Raä 471:1.  
Grön färg markerar isälvssediment, dvs. väldränerad, sandig mark. 

 

Boplatsområdet är beläget på Östra Laisheden, omedelbart S om Laisälven (Fig. 2). Det ligger 

inom ett större sammanhängande område med isälvssediment (Fig. 3) som avsatts i och 

omkring sammanflödet mellan Vindel- och Laisälven, ca 10 km N om Sorsele tätort. Dessa 

marker är väldränerade och lätta att gräva i. 

Som tydligt framgår av kartbilden i figur 2, så är många fornlämningar registrerade längs 

Laisälven, främst längs dess norra strand. De allra flesta markeringar på kartan utgörs av 

boplatser, där man vid fornminnesinventeringen 1974 påträffade skärvsten, brända ben, 

avslag, några skrapor och härdar. Den höga boplatstätheten i området kan möjligen vara ett 

resultat av ett gynnsamt geografiskt läge i sammanflödet mellan två vattensystem, som båda 

har sina källor långt upp i fjällkedjan. För mobila jakt- och fångstsamhällen kan närheten till 

de dåtida ”motorvägarna” – älvarna – ha varit av stor betydelse. 

Ytterligare en fornlämningskategori som är synnerligen väl representerad i 

fornminnesregistret över detta område är fångstgropar. Västerbottens längsta 

fångstgropssystem återfinns N om Laisälven (Fig. 2). Ca 2 km NV om det längsta 

fångstgropssystemet finns ett drygt 1800 m långt system (Raä 148:2, Sorsele sn), med ett 40-

tal fångstgropar registrerade. De två västligaste groparna i detta system, tillsammans med 

en enstaka fångstgrop (Raä 468), undersöktes i september 1979 av Jan Melander, 

Västerbottens Museum, i samband med utvidgning av en grustäkt (Melander 1980). Kol från 

groparnas botten gav tre dateringar (okalibr. BP): 1870, 1825 och 1855. 
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Fig. 4. Små prickar visar positioner för älgar med GPS-halsband i området kring Sorsele (Källa: SLU, Umeå). 
Symboler: blå=älgkor; orange=tjurar. Stor orange triangel=Raä 471:1;  gröna trianglar=boplatser; röda 
områden=fångstgropar. Karta: Thomas B Larsson. 
 

 

Kartan i figur 4 visar en intressant kombination av fornlämnings- och älgvandringsdata i 

området omkring Raä 471:1. De små prickarna visar positionerna med en timmes intervall 

för ett 20-tal älgar under perioden 2006-2009. Dessa älgar har sina vinterbeten i området 

söder och öster om Sorsele, men under sommaren och hösten vistas djuren uppe i Tärna- 

och Ammarnäsfjällen. Kartan visar att dagens älgar i sina vandringar till och från fjällen tar 

vägar som leder in i de fångstgropar och fångstgropssystem som i många fall har 

mångtusenåriga anor i området (Lundberg 1997; Spång 1997; Ramqvist 2008; Ericsson & 

Larsson 2008). Boplatsområdet Raä 471:1 ligger mycket strategiskt lokaliserat om man utgår 

från det faktum att älgen var ett viktigt villebråd för boplatsvallarnas innevånare och att 

djurens vandringsvägar är de samma nu som då. Det senare är högst sannolikt, annars skulle 

fångstgroparna inte ligga där de nu ligger.  

Det som gör hela området som figur 4 visar speciellt intressant för forntida människor var 

möjligen kombinationen av tre faktorer: gott om mat (älg), lättgrävda fångstgropar 

(sandmark) och en knutpunkt i kommunikationssystemet (älvmötet). Sannolikt spelade även 



9 
 

fisket en viktig roll för människorna längs norrlandsälvarna, även om de arkeologiska spåren 

är mindre och svårare att dokumentera. 

 

 

 
Fig. 5. Närområdet runt Raä 471:1. (Källa: Raä, Fornsök) 

 

Figur 5 visar ett kartutdrag ur Raä:s Fornsök, med det aktuella boplatsområdet markerat som 

en brun yta. Omedelbart N om fornlämningen är Laisälven och SV och V där om är 

myrområden.  

Enligt fornminnesregistret utgörs Raä 471:1 av fyra fornlämningar: 1 st 85 m lång 

stenåldersboplats längs stranden; 2 st skärvstensvallar; 1 st terrass, samtliga belägna Ö om 

den mindre körväg som leder fram till en båtlänning vid älven (Bil. 7). Inga fornlämningar är 

registrerade V om körvägen. Ca 50 meter V om körvägens slut och 35 meter S om Laisälven 

(dvs. helt utanför nuvarande boplatsområdesmarkering) ligger dock den största 

boplatsvallen i området: Benämnd ”boplatsvall A” i denna rapport och det objekt som var 

huvudmålet för undersökningen.  Ca 120 m V om Boplatsvall A hittade en av deltagarna 

(Inga-Britt Hultmar) en mindre boplatsvall, boplatsvall F (se situationsplan i Fig. 6). 
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Fig. 6. Situationsplan över boplatsområdet Raä 471:1 (Anl. C-E), med samtliga boplatsvallar (A och C-F) 
gråfärgade och undersökningsytor (röda) markerade. B markerar en röjd yta – en båtlänning. Kartan upprättad 
2009 av Ronny Smeds, Västerbottens Museum. 
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5. Metoder 

5.1. Arkeologiska metoder 

De undersökta ytorna avtorvades för hand och plangrävdes sedan i nivåer om tio cm. Varje 

dokumentationsnivå (Dn) omfattade således 10 cm. Samtliga fynd registrerades per kvm och 

per Dn. Allt material från de undersökta ytorna sållades. Samtliga mindre föremål och ben 

större än 0,5 cm tillvaratogs. Avslag och ben insamlades per kvm och Dn och gavs ett 

fyndnummer, medan varje föremål (spets, förarbete, etc) gavs individuella fyndnummer (Bil. 

1). Volymen skärvsten registrerades också per kvm och Dn (Bil. 2). Prover för 

miljöarkeologiska analyser togs i olika lager liksom kolprover för C14-analys. Två kolprover 

har analyserats vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala. 

Undersökningen startade med att vi öppnade ett 4x1 m st schakt (benämnt A1) i S vallen 

av boplatsvall A (Fig. 6 och 8). Schaktet gick från vallens högsta punkt in mot den förmodade 

golvytan. Några dagar senare upptogs ytterligare två kvadratmeterstora ytor i denna 

boplatsvall (A2 och A3). Sammanlagt undersöktes 6 kvm av boplatsvall A (Bil. 3). Två profiler 

ritades (Bil. 4 och 5). 

Parallellt med undersökningarna av boplatsvall A gjordes också några mindre ingrepp i 

boplatsvallarna C och D, för att undersöka deras fornlämningsstatus (Fig. 7). Ytterligare ett 

mindre ingrepp gjordes i en förmodad boplatsvall (F), som hittades i samband med 

undersökningarna på platsen. De undersökta ytorna i samtliga dessa fornlämningar 

begränsades till 0,5 – 1 kvm per objekt. Ytorna grävdes endast ner till 20 cm djup. Ytornas 

lägen finns redovisade på situationsplanen. 

 

 
Fig. 7. Provytor i boplatsvallarna C (närmast) och D (närmare Laisälven) från S. Foto: Thomas B Larsson. 
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Fig. 8. Pontus, Inga-Britt, Lotta och Anna i färd med att undersöka schakt A1.  
Foto från S: Thomas B Larsson. 
 

 

Samtliga fornlämningar karterades med hjälp av totalstation och en situationsplan över 

området upprättades (Fig. 6). Ett antal fixpunkter upprättades med handhållen GPS, vilka 

utgör utgångspunkterna för alla inmätningar. Situationsplanen utgör en bra grund för en ev. 
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ändring av boplatsområdets utbredning. Arbetet med totalstationen skedde under ledning 

av Ronny Smeds, Västerbottens Museum, och det var en del i studenternas utbildning. 

 

5.2. Miljöarkeologiska metoder 

De miljöarkeologiska analyserna som utfördes i samband med undersökningen av Raä 471:1 

hade det dubbla syftet att komplettera de utgrävningsdata som extraherades med 

traditionella utgrävningsmetoder samt att förse de deltagande studenterna med praktisk 

erfarenhet av några vanliga miljöarkeologiska metoder. Miljöarkeologiska Laboratoriet i 

Umeå arbetar primärt med en multiproxy-strategi vad gäller utformningen av 

miljöarkeologiska undersökningen, dvs. en medveten diversifiering av olika, delvis 

överlappande och kompletterande metoder. Denna strategi användes även vid 

undersökningarna av Raä 471:1, där de deltagande studenterna fick prova ett flertal olika 

naturvetenskapliga metoder. 

   Löpande igenom hela utgrävningen samlades prover in för makrofossilanalys. Proverna 

dokumenterades med utgångspunkt i de dokumentationsnivåer som användes för 

registrering av schaktens plangrävda nivåer. I den mån det var möjligt togs prover och 

dokumenterades till specifika kontexter (jordlager eller separata anläggningar) inom 

respektive dokumentationsnivå. Under laboratoriearbetet behandlades proverna med 

vattenflotering. Det floterade materialet fångades upp i såll med 0,5 mm maskvidd, en 

storlek som räcker för att fånga upp i princip allt botaniskt material av intresse för en 

arkeobotanisk analys. Den rest av jord som återstod efter floteringen vattensållades genom 

ett såll med 2 mm maskvidd för att fånga upp ben och annat, icke-förkolnat, material. Både 

det floterade materialet samt den vattenfloterade sållresten inspekterades därefter visuellt 

med hjälp av stereomikroskop med 5-40 ggr förstoringsgrad. 

   För markkemiska analyser av boplatsvallen samt dess omgivning genomfördes en 

insamling av prover i två steg. Ett område på 90 x 70 m omkring vallen provtogs med hjälp av 

en jordsond med utgångspunkt i ett 10 x 10 m rutnät. Proverna togs ut ur B-horisonten 

(anrikningslagret) i podsolprofilen. Under den översiktliga ytsonderingen av området togs 

inga prover ut ur själva boplatsvallen. Boplatsvallens stratigrafi var relativt komplex och 

prover togs istället ut ur de framgrävda profilerna. Tre stycken sekvenser längst de 

framgrävda profilerna provtogs i detalj med både skärslev, jordsond och kubiena-boxar. På 

laboratoriet analyserades proverna för fyra parametrar: (1) fosfathalt (P), (2) magnetisk 

susceptibilitet (MS), (3) organisk halt (LoI%) och (4) pH.  

   

Fosfatanalys är en metod som har används för att beräkna halten av fosforrikt material i 

jord. Fosfor (P) i olika föreningar förekommer i levande organismer såväl som deras 

avfallsprodukter. När dessa organismer eller deras restprodukter deponeras i jord blir 

fosforn oftast kvar i form av relativt stabila och icke-vattenlösliga organiska och inorganiska 

kemiska föreningar. Två primära källor till fosfatanrikningar i arkeologiska sammanhang är 

deposition av djurben samt gödsling (Crowther 1997:93ff; Engelmark & Linderholm 1996; 

Heron 2005:).  
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   Magnetisk susceptibilitet är en metod som används för att mäta ett provs påverkan på ett 

magnetfält. Det finns många faktorer som kan förändra denna egenskap hos jord. En (ofta 

antropogen) faktor som har mycket stark inverkan på jordens magnetiska susceptibilitet är 

dock höga temperaturer (Linderholm 2007).  

   Organisk halt är en användbar parameter för tolkning av antropogena jordlagers tafonomi.  

Depositioner av stora mängder organiskt material kan i många fall mätas i form av förhöjd 

organisk halt även efter flera tusen år. Mätning av den organiska halten är också behjälplig 

vid tolkningen av resultaten från fosfatanalysen. Exempel på detta är till exempel att en 

fosfatanrikning orsakad av gödsling oftast genererar en motsvarande förhöjning av den 

organiska halten. En fosfatanrikning som orsakats av en deposition av ben däremot tenderar 

att inte nämnvärt påverka jordens organiska halt (Crowther 1997:94ff) .   

   Jordens surhetsgrad (pH) påverkar en mängd olika nerbrytningsprocesser. 

Bevarandeförhållandena för framförallt benmaterial är starkt beroende av jordens pH-halt.  

   Fosfatanalysen genomfördes enligt Arrhenius citronsyrametod (Arrhenius 1934) 

modifierad av Miljöarkeologiska Laboratoriet i Umeå (Engelmark & Linderholm 1996). Halten 

anges som mg P2O5/100 g torr jord extraherad med 2% citronsyra. Innan analys 

homogeniserades proverna och sållades genom ett såll med 1,25 mm maskvidd. 

   Den magnetiska susceptibiliteten mättes med en Bartington MS2 magnetometer utrustad 

med en MS2B mätcell.  Före mätning homogeniserades proverna och sållades genom ett såll 

med 1,25 mm maskvidd. 

   För bestämning av den organiska halten hettades proverna upp till en temperatur av 

550°C. Den organiska halten anges i procent. Proverna homogeniserades och sållades innan 

analys. 

   PH-halten bestämdes i en 6 till 1 lösning av 0,1 M KCl med hjälp av en Mettler Toledo MP 

225 pH Meter.    
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6. Resultat 

6.1. Arkeologiska resultat 

Schakt A1, Dn 1 (0-10 cm): I den översta dokumentationsnivån framkom ett 15-

tal, små brända ben och ett 10-tal kvartsitavslag, varav ett (F 5) liknar en skrapa 

i formen. De flesta fynd framkom i rutorna A1a och A1b, dvs. närmast 

anläggningens golvyta. Blekjord framkom överst och sedan vidtog 

anrikningsskiktet (B-horisonten) med röd-brun sand.  

Schakt A1, Dn 2 (10-20 cm): På denna nivå hittades drygt 50 små, brända ben, 

några kvartsitavslag, 2 skifferbitar (ej bearbetade) och 1 slipad pilspets av 

Sunderøy-typ i grå-vit skiffer (F 19). Slipmärken i olika riktningar finns på 

spetsen (se Fig. 9). Nästan alla fynd framkom i rutorna A1a och A1b. 

  

  
 Fig. 9. Spets av Sunderøy-typ påträffad i schakt A1 (F 19). Foto: Thomas B Larsson. 

 

 

Marktypen dominerades av anrikningsskiktet, med fläckvisa inslag av blekjord 

från en äldre markyta i A1a (se profilritning i Bil. 4). 

Schakt A1, Dn 3 (20-30 cm): På denna nivå hittades endast 3 kvartsitavslag och 

ett 20-tal små, brända ben – samtliga i rutorna A1a och A1b. B-horisonten 

dominerade i alla rutor, med undantag för A1a, där ett mycket hårt lager av 

grå, kolblandad sand framkom. Det rör sig sannolikt om en gammal golvyta i 

boplatsvallens botten (Fig. 10). Ovanpå denna golvyta framkom en packning av 

skörbrända stenar, som senare också kunde iakttas i den angränsande rutan 

A1b.  Skärvstenspackningen är vågrät i sin utbredning och följer inte vallens 

kurvatur. 

I ruta A1c och A1d framkom på 25-30 cm djup ett lager av rödockrablandad 

mjäla, som tyligt avskiljde sig från den omgivande orangefärgade sanden (se 
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Fig. 11 och Bil. 4).  Detta lager kunde tydligast iakttas i dessa två rutor och i S 

delen av A1b. 

 

 
Fig. 10. Golvytan, blekjord från en äldre markyta och delar av en skärvstenspackning i ruta A1a. Foto från Ö: 
Thomas B Larsson. 

 

 
Fig. 11. Rödockraskiktet i ruta A1d. Foto från N: Thomas B Larsson. 
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Schakt A1, Dn 4 (30-40 cm): På detta djup framkom 3 förarbeten till spetsar av 

grön skiffer (F 35, F 36 och F 40), drygt 50 brända ben, 1 fragment av en tand 

och 1 stort obränt ben (underkäke av älg?). Den förmodade käken avtecknade 

sig som en gul-vit färgning i marken och vid beröring så upplöstes den, dvs. 

omöjlig att tillvarata (Fig. 12). Samtliga fynd framkom i skärvstenspackningen. 

 

 
Fig. 12. Anna frilägger ett förmodat käkben och en tand (av älg?) i ruta A1b.  
Foto från SÖ: Thomas B Larsson. 
 
 
 

 
Fig. 13. Förarbete till slipad spets i grön skiffer (F 35) hittad i ruta A1a. Foto: Thomas B Larsson. 

 

 



18 
 

 
Fig. 14. Förarbete till slipad spets i grön skiffer (F 40) hittad i ruta A1b. Foto: Thomas B Larsson. 

 

 

Under 40-50 cm djup framkom en grå-brun, lös sand, som markerar steril mark. 

På detta djup framkom inga fler fynd eller strukturer i marken. Schaktet 

spadgrävdes från 50 cm djup ner till 90 cm djup och materialet sållades. 

Som framgår av den komplexa profilen (Bil. 4), så har boplatsvallen utsatts för 

många faser av mänsklig aktivitet och flera nedgrävningar kan härröra från 

stolpar som tillhört väggkonstruktioner el. dyl. Vi återkommer till detta i 

tolkningskapitlet. 

 

Schakt A2-A3, Dn 1 (0-10 cm): Direkt under humuslagret (i blekjordsskiktet) 

framkom 1 flintskrapa (Fig. 15), 1 förarbete till spets i grön skiffer, 1 obränt ben 

och drygt 10 kvartsitavslag. Fynden framkom på det skärvstenslager som blev 

mycket tydligt på Dn 2 (Fig. 16). Två blekjordshorisonter kunde dokumenteras i 

A2 (se profilritning i Bil. 5): en som tillhör dagens markyta och en från en äldre 

markyta. En tydlig kolhorisont separerade de två blekjordsstråken. 
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Fig. 15. Flintskrapa med retuscherade kanter hittad i schakt A2.  
Foto: Thomas B Larsson. 

  

 

  
 Fig. 16. Skärvstenslagret i schakt A2-A3. Foto från S: Thomas B Larsson. 

 

Schakt A2-A3, Dn 2 (10-20 cm): I och under skärvstenslagret framkom endast 

25 brända ben och 1 kvartsitavslag. Brun kulturpåverkad jord blandad med ett 

orangefärgat anrikningslager. 

Schakt A2-A3, Dn 3 (20-30 cm): Endast 2 kvartsitavslag hittades. I schakt A2 

framkom ett mycket hårt lager av grå, kolblandad sand – samma golvlager som 

konstaterades i schakt A1a. Detta lager kunde följas ner till ca 60 cm djup, men 

inga fynd framkom. I schakt A3 kunde inget sådant distinkt golvlager urskiljas. 
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Här framkom en grå-brun sand på ca 25-30 cm djup som fortsatte ner till 70 cm 

djup.  

I profilen framträdde en nedgrävning (stolphål) i schakt A3, markerad av 

material från anrikningsskiktet som bildade en grop med spetsig avslutning (se 

Bil. 5). Det rör sig sannolikt om avtrycket av en stolpe som dragits upp, där 

material från B-horisonten sedan ”runnit ner” och fyllt ut tomrummet efter 

stolpen. 

 

 

 
Fig. 17. Stolphålet i profilen till schakt A3. Foto från N: Thomas B Larsson. 

 

 

 

Schakt C1 (0-20 cm): En ruta på 1 x 1 meter grävdes i boplatsvall C (se Fig. 6) i 

syfte att bedöma lämningens status. Endast två dokumentationsnivåer 

undersöktes och 3 kvartsitavslag och drygt 30 små, brända ben påträffades 

tillsammans med skörbränd sten. Inga ritningar upprättades. Fornlämningens 

status som boplatsvall bekräftas av fynden. 
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Schakt D1 (0-20 cm): Ytterligare en kvadratmeterstor ruta i vallen samt en 

decimeterstor provgrop i anläggningens centrum grävdes i boplatsvall D. I 

vallen framkom 2 kvartsitavslag och 1 bränt ben. I den lilla provgropen i 

anläggningens botten framkom stora mängder skärvsten – sannolikt ett 

skärvstenslager liknande det som hittades i schakt A2-A3. Provstick med en 

sond på flera ställen i golvytan visade att det rör sig om ett stenlager på botten 

av anläggningen. Inga ritningar upprättades. Fornlämningens status som 

boplatsvall bekräftas av fynden. 

 

Schakt F (0-20 cm): En mindre yta på 1 x 0,5 m öppnades i en förmodad 

boplatsvall, belägen ca 120 m V om boplatsvall A (se situationsplan). Inga fynd 

kunde konstateras, men markytan var ställvis mörk och möjligen 

kulturpåverkad. Vallen är oval och symetrisk och det kan inte uteslutas att det 

rör sig om en fornlämning. Inga ritningar upprättades. 

 
14C-dateringar. Två kolprover från Schakt A1 i boplatsvall A har daterats vid 

Tandemlaboratoriet i Uppsala (Bil. 11). Det ena provet (P138) är taget från en 

kolansamling i överkant på den rödockralins i vallen som är tydlig i A1-profilen 

(Bil. 4). Provet daterades till 4720-4500 Cal BC (Ua-38747). 

Den andra dateringen kommer från ett kolprov taget i överkant av vad som 

tolkats som en golvyta innanför vallen (Bil. 4, P 124). Provet daterades till 2050-

1890 Cal BC (Ua-38746).  

 

 

6.2. Miljöarkeologiska resultat 

 

Makrofossilanalys: Analysen av materialet från Raä 471:1 resulterade i väldigt 

lite tolkningsbart botaniskt material. Inga förkolnade växtrester annat än träkol 

återfanns i de undersökta proverna. Två faktorer kan ligga bakom detta faktum. 

Det fullt möjligt att växtresurser antingen användes sparsamt, eller inte alls, på 

den undersökta boplatsen alternativt att de delar av växterna som användes 

var av sådant slag som sällan bevaras i identifierbart tillstånd (rötter, blad, 

etc.). En annan möjlighet till bristen på arkeobotaniskt material i proverna kan 

vara att de aktiviteter som föregick på platsen inte skapade rätt typ av 

förutsättnignar för ett bevarande av växtrester genom förkolning. För att en 

växtrest ska bevaras i identifierbart (dvs. ofragmenterat) skick måste den 

nämligen upphettas i en realtivt syrefri miljö om ca 150-300°C (Viklund 1998). 

   Mindre mängder brända och obrända benfragment påträffades också i 

enstaka prover (se bilaga 10).  
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Markkemi: Den markkemiska provtagningen av boplatsvall A samt dess 

omgivning resulterade resulterade i identifikationen av ett mindre antal 

tolkningsbara mönster. Fosfatanalysen av ytan kring boplatsvall A visar på en 

tydlig fosfatanrikning direkt norr och söder om vallen. Denna anrikning 

fortsätter mot öst längst en axel som ansluter till boplatsvall C och D. Det är 

troligt att denna fosfatackumulation representerar en aktivitetsyta knuten till 

antingen boplatsvall A eller C (eller bägge i den händelse att anläggningarna är 

samtida).  

MS och LoI (%) mätningarna av proverna från ytsonderingen resulterade inte i 

några tydliga mönster. Den organiska halten visade sig vara relativt homogen 

över hela boplatsytan. MS mätningen resulterade endast i en signifikant 

förhöjning ca 30 m öster om boplatsvallen men eftersom förhöjningen är 

begränsad till en enstaka provpunkt så kan den ej tolkas som belägg för 

antropogent modifierad magnetisk susceptibilitet utan representerar sannolikt 

en geologisk anomali. 

 

 

 
Fig. 18. Fosfathalten i marken mellan boplatsvall A och C. 

 

 

A 

B 

C 

D 
E 
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De markkemiska analyserna av de prover som togs ut ur de tre profilerna visar 

få tydliga indikationer som kan bidra till en tolkning av vallens exakta tafonomi. 

Alla profiler visar tydliga tecken på störning. Det är dock svårt att urskilja 

tydliga användningsfaser, något som kan indikera att vallen har störts i 

omfattande grad under dess användningstid.  

   Alla tre profilerna uppvisar högre fosfatvärden än genomsnittet i det 

omgivande området, något som kan indikera att de primära, fosfatgenererande 

aktiviteterna, pågick in situ i boplatsvallen. Detta styrks ytterligare av det 

faktum att profil 2 och 3 (dvs. de profilsekvenser som togs ut ur anläggningens 

centrum/golv) uppvisar de högsta värdena. Ytterligare stöd för detta faktum 

kan hämtas ur resultaten av pH-mätningen. 

   En jämförelse av pH-värdena inom samt utanför boplatsvallen visar att 

jordens pH är märkbart lägre direkt utanför anläggningen. En större deposition 

av benmaterial resulterar ofta i lokalt förhöjda pH-värden då de upplösande 

benen frigör kalk till den omgivande jorden. Att bendepositioner ägde rum i 

boplatsvallen vet vi med säkerhet eftersom små benfragment återfanns i 

makrofossilproverna. De förhöjda fosfatvärdena samt den lokala förhöjningen 

av pH inom boplatsvallen kan ses som indikationer på att den ursprungliga 

bendepositionen kan ha varit av signifikant volym, men att de ogynnsamma 

bevarandeförhållandena har resulterat i få faktiska fynd av bevarade 

benfragment. 

 

 
     Fig. 19. pH- samt fosfatvärdena i boplatsvallen respektive den omgivande ytan. 
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7. Tolkningar 

Undersökningarna har visat att det sammanlagt finns 5 boplatsvallar i området (A, C-F), som 

är markerade på situationsplanen i Fig. 6. Alla utom boplatsvall F (ngt osäker) kännetecknas 

av en skärvstenspackning i botten av anläggningen och ytterst sparsamt med skärvsten och 

övriga fynd i vallarna. Detta är klarlagt genom grävningarna i boplatsvallarna A, C och D och 

genom sondning av bopplatsvall E.  

Denna typ av boplatsvall – med skärvsten i botten och närmast stenfria vallar – är känd 

sedan tidigare, men ovanlig i Västerbotten. Vallarna liknar de som Lundberg benämner 

”grusvallar”, men här är materialet sand (Lundberg 1997:18).  

Intressant att notera är att den närmast belägna undersökta boplatsvallen, Sorsele Raä 

277 vid Sandsjön, hade en vall i V som nästan uteslutande bestod av sand och en i Ö som 

dominerades av skärvsten och avfall (Lundberg 1997:76).  

Även den boplatsvall på Sävarheden, ca 20 km N om Umeå, som undersöktes i början av 

1990-talet av Erik Sandén, saknade skärvsten i såväl vall som golvyta (Sandén 1995).  

Typen är vanligare i exempelvis Norrbotten och de välkända anläggningarna vid Vuollerim 

är av denna art (Loeffler 1998; Norberg 2008). 

Den undersökning av boplatsvallar inom Raä 471:1 i Sorsele som nu genomförts är alltför 

begränsad i omfattning för att några ingående jämförelser med tidigare undersökta 

boplatsvallar ska kunna göras. Det ska dock noteras att det på denna plats finns åtminstone 

fyra boplatsvallar som verkar uppvisa ett avvikande depositionsmönster: skärvstensfria vallar 

och skärvstenstäckta golv. 

Om skärvstenslagret i boplatsvall A representerar en golvyta så sträcker sig golvet ca 1,5 

meter in under vallen. Som framgår av fotografierna nedan (Fig. 20 och 21) har det närmast 

vågräta skärvstenslagret en distinkt avslutning, som sammanfaller väl med det tvära hak som 

är tydligt i profilen (Bil. 4).  

 

 
Fig. 20. Skärvstenslagret i Schakt A1a och A1b med en tänkt vägglinje markerad (röd).  
Foto från SÖ: Thomas B Larsson. 
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Fig. 21. Samma som ovan från en annan vinkel. Foto från N: Thomas B Larsson.  

 

De röda streck i fotografierna ovan, som markerar den södra ytterkanten av 

skärvstenslagret, är parallellt med vallens längdriktning och utanför golvlagret är marken av 

en helt annan karaktär: i det närmaste fyndtomt och bestående av en grå-brun sand (Fig. 

21).  

Anrikningslagret är som allra mäktigast i denna del av vallen och material från lagret har 

också ansamlats i några fördjupningar, som skulle kunna representera stolpar/käppar som 

dragits upp och sedan fyllts med sand från anrikningsskiktet. Ett liknande fall har också 

dokumenterats i det intilliggande schaktet (A2-A3), där ”avtrycket” av en något grövre stolpe 

är bevarat (Fig. 17 och Bil. 5).Det är troligt att anläggningen ursprungligen har haft någon 

form av vägg eller begränsning, som skapat denna skarpa gräns för såväl skärvsten som 

fyndutbredning. De spår efter stolpar som iakttagits kan dock inte sägas överensstämma 

med denna tänkta vägglinje och färgningar som kan ha orsakats av stolpar har även 

påträffats högre upp i vallen (i ruta A1c, se Bil. 4).  

Anläggningen har sannolikt använts vid upprepade tillfällen under flera tusen år och till- 

och ombyggnationer är ofrånkomliga, vilket gör det svårt att utifrån denna begränsade 

undersökning kunna tolka anläggningens konstruktion annat än i mycket allmänna ordalag. 

En annan intressant iakttagelse är det decimetertjocka lager av rödockrablandad mjäla 

som framkom på ca 25 cm djup, framför allt i rutorna A1c och A1d (Fig. 11 och Bil. 4). Det har 
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sannolikt tillkommit på en tidigare markyta och kolfläckar i anslutning till detta lager kan 

vara rester av den tidigare markytan. Som framgår av profilen i Bilaga 4 så korresponderar 

utbredningen av rödockralagret perfekt med ett underliggande lager av fet, kulturpåverkad 

sand; båda slutar där en ev. vägg kan ha varit placerad. Rödockran har i så fall hanterats 

utomhus, om det är huskonstruktion som vi har att göra med. Det kan även vara så att 

rödockran och den bruna sanden ursprungligen fortsatt längre ner mot golvlagret, men 

grävts bort i samband med byggandet av den tidigare nämnda väggen. Att döma av de 

provstick som gjordes med en jordsond i vallen på båda sidor om schaktet, verkar 

rödockralagret ha haft en begränsad utbredning och i stort sett bara funnits i schaktet och 

någon decimeter in i profilen.  

Fosfatanalysen av ytan kring boplatsvall A visar på en tydlig fosfatanrikning direkt norr 

och söder om vallen. Denna anrikning fortsätter mot öst längst en axel som ansluter till 

boplatsvall C och D (Fig. 18). Det är troligt att denna fosfatackumulation representerar en 

aktivitetsyta knuten till antingen boplatsvall A eller C (eller bägge i den händelse att 

anläggningarna är samtida).  

Utifrån fosfatanalysen är det troligt att området mellan boplatsvall A och E är en enda 

stor boplats. Nuvarande fornlämningsmarkering i FMIS omfattar endast anläggningarna C-E 

och det är angeläget att den ändras utifrån de resultat som framkommit i samband med 

undersökningen 2009. 

De förhöjda fosfatvärdena samt den lokala förhöjningen av pH inom boplatsvallen kan ses 

som indikationer på att den ursprungliga bendepositionen kan ha varit av signifikant volym, 

men att de ogynnsamma bevarandeförhållandena har resulterat i få faktiska fynd av 

bevarade benfragment. 

Som framgår av fyndlistan (Bil. 1) framkom de flesta fynden rutorna A1a, A1b, A2 och A3, 

dvs. de ytor som legat inomhus i en ev. huskonstruktion. I de två rutor som helt ligger på 

botten av anläggningen (A2 och A3) hittades också den i särklass största mängden skärvsten: 

27 resp. 56 liter på ett djup av 0-30 cm (Bil. 2).  

Föremålsfynden, i form av förarbeten till slipade skifferspetsar, antyder en allmän 

datering till neolitikum, medan den färdiga spetsen av Sunderøy-typ (F 19, Fig. 9) indikerar 

en datering till senneolitikum eller rent av äldre bronsålder (Baudou 1978: 10; Käck 2009; 

Norberg 2008:24).  

Resultatet från de två 14C-dateringarna tyder på att anläggningen använts vid flera olika 

tidsperioder. Den äldsta dateringen (4700-4500 BC) kommer från rödockraförekomsten i 

vallen och den markerar sannolikt tiden för de första aktiviteterna på platsen. Få undersökta 

boplatsvallar i Västerbottens skogsland är äldre än 4700 BC (Lundberg 1997). Den senare 

dateringen i den ev. golvytan tyder på att man ca 2000 BC också använde boplatsvallen. 

Dateringarna är i dagsläget alltför få för att en boplatskontinuitet under perioden 4700-2000 

BC ska kunna beläggas. 

Undersökningen har givit intressanta resultat vad gäller ev. bostadskonstruktioner, men 

det benmaterial för DNA-analys som förhoppningen var att grävningen skulle frambringa 

fanns inte på platsen, åtminstone inte i de ytor som undersöktes 2009. 
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8. Nya frågor 

En intressant fråga som årets undersökning har väckt rör depositionerna av avfall och 

skärvsten i vallarna resp. på golvytan, liksom möjligheterna att genom fortsatta 

undersökningar av boplatsvall A kunna spåra konstruktionsdetaljer, t ex stolpar eller väggar.  

Ett motsvarande schakt (A1) i den norra vallen skulle kunna besvara frågan om 

skärvstens- och bendepositionen i anläggningen. Genom att undersöka övergångszonen 

mellan vall och golvyta på en sträcka av 5-6 m, skulle ev. väggkonstruktioner kunna avslöjas. 

En annan fråga av intresse är anläggningens användningstid: periodisk med långa 

uppehåll eller kontinuerlig? Nya schakt och fler 14C-dateringar kan ge svaret. 

En för älgprojektet viktig fråga är det kronologiska förhållandet mellan fångstgroparna på 

N sidan av Laisälven och boplatsområdet. Har man under neolitikum bott på södra sidan av 

älven och fångat älg i gropar på den norra sidan, eller skiljer det årtusenden mellan de två 

aktiviteterna? 
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Bilaga 1   Fyndlista

Nr. Schakt Fynd Vikt (g) Ant. Storlek (mm) Material Anm.

Dn1 (0-10 cm)

1 A1a Brända ben 1 15 3-8 Ben

2 A1a Avslag 11 7 5-25 Kvartsit

3 A1b Avslag 1 1 12 Kvartsit

4 A1b Brända ben 3 2 10-13 Ben

5 A1b Avslag 15 1 35x25x20 Kvartsit Liknar skrapa i form

6 A1c Brända ben 1 1 5 Ben

7 A1c Avslag 5 1 15x26 Kvartsit

8 A2 Skrapa 10 1 30x30 Mörk flinta

9 A2 Avslag 2 4 6-13 Kvartsit

10 A3 Avslag 9 7 4-20 Kvartsit

11 A3 Brända ben 1 2 5-6 Ben

12 A3 Spets 5 1 30x16 Grön skiffer slipad

13 A3 Obrända ben+jord 62 ? Ben och jord

14 A3 Obränt ben 3 1 30x13 Ben

15 C1 Brända ben 13 >30 3-24 Ben

16 C1 Avslag 23 2 23-54 Kvartsit

17 D1 Brända ben 1 1 8 Ben

18 D1 Avslag 1 1 17 Kvartsit

Dn2 (10-20 cm)

19 A1a Pilspets 1 1 36x18 Skiffer Sunderøy-typ

20 A1a Avslag 6 3 12-20 Kvartsit

21 A1a Brända ben 19 >50 4-35 Ben

22 A1b Avslag 1 1 26 Kvartsit

23 A1b Brända ben 1 4 3-10 Ben

24 A1b Skiffer 40 2 40x45 Skiffer Råmaterial?

25 A1c Avslag? 7 1 36x22 Kvartsit

26 A1c Brända ben 1 1 8 Ben

27 C1 Kvartsavslag 183 1 80x60x35 Kvartsit? Kärna?

28 D1 Avslag 1 1 15 Kvartsit

29 A3 Brända ben 8 ca 25 5-15 Ben

30 A3 Avslag? 7 1 30x17 Kvartsit

Dn3 (20-30 cm)

31 A1a Brända ben 1 20 4-12 Ben

32 A1b Avslag 12 3 20-35 Kvartsit

33 A2 Avslag 1 1 8 Kvartsit

34 A3 Avslag 1 1 20 Kvartsit

Dn4 (30-40 cm)

35 A1a Spets, förarbete 21 1 82x30 Grön skiffer

36 A1a Spets, förarbete 9 1 31x25 Grön skiffer

37 A1a Obrända ben 26 ? Ben Upplösta

38 A1a Brända ben 7 25 3-15 Ben

39 A1b Rest av tand 4 Tand Fragmentarisk

40 A1b Spets, förarbete 32 1 70x42 Grön skiffer

41 A1b Brända ben 1 30 2-5 Ben

FYNDLISTA
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Bilaga 2. Skärvstensvolymer (liter).    

        

SKÄRVSTENSVOLYMER 

Dn Nivå (cm) A1a A1b A1c A1d A2 A3 

1 0-10 4 2 2 1 15 16 

2 10-20 3 1 0,5   11 37 

3 20-30         1 3 

4 30-40             

  Summa 7 3 2,5 1 27 56 
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Bilaga 3. Schaktplan för boplatsvall A. Varje ruta är 1 x 1 m st. 
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Bilaga 4. Schakt A1, profilritning från Ö med provpunkter för 14C markerade. 
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Bilaga 5. Schakt A2-A3, profilritning från N. Samma färgmarkeringar som i Bilaga 4. 
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Bilaga 6. Övriga fotografier 

 
Boplatsvall A före undersökningen, från NÖ. Foto: Thomas B Larsson. 
 
 

 
Avtorvning av schakt A1 har påbörjats. Foto från Ö: Thomas B Larsson. 
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Profil i schakt A1 från V (ej ritad). En äldre urgrävning med plan botten markeras av blekjord och kol.  
Foto: Thomas B Larsson. 

 
 

 
Schakt A2-A3 (vid lattan) samt N delen av schakt A1 från SÖ. Foto: Thomas B Larsson. 
 
 

 



37 
 

 
Schakt C från Ö. Foto: Thomas B Larsson. 
 
 
 

 
Inmätning av schakt A1 med totalstation. Foto: Thomas B Larsson. 
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Det längre schaktet A1 (till vänster) och schakt A2-A3 efter avslutad undersökning av boplatsvall A. 
Foto från NÖ: Thomas B Larsson. 
 
 

 
Samma kameravinkel som bilden ovan, efter återställning av fornlämningen. Foto: Thomas B Larsson. 
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Bilaga 7. Kopia av inventeringsboken. 
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Bilaga 8. Kopia av undersökningstillstånd. 
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Bilaga 9. Redovisning till FMIS. 
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Bilaga 10. Resultat från de miljöarkeologiska analyserna. 

 

Makrofossilanalys 

 

  

Makrofossilanalys 
 

     

Prov Nr Kontext Träkol Ben Resultat 

P118 golvyta XX 0 endast träkol 

P119 stolpspår? 0 0 - 

P120 eventuell golvyta 0 0 - 

P121 träkol XXXX 0 endast träkol 

P122 rödbränd sand X 0 endast träkol 

P123 träkol XXX  0 endast träkol 

P124 förkolnad pinne? XXXXX 0 endast träkol 

P125 golvyta XX 0 endast träkol 

P126 eventuell golvyta 0 0 - 

P127 gammal markyta XXX 0 endast träkol 

P128 härd? X 0 endast träkol 

P129 ansamling av ben 0 BB - 

P130 ansamling av ben 0 BBB - 

P131 golvyta XXX B endast träkol 

P132 härd? XX 0 endast träkol 

P133 härd? X BB endast träkol 

P134 eventuell golvyta X 0 endast träkol 

P135 eventuell golvyta 0 0 träkol och fragment av sintrad (?) jord 

P136 eldpåverkad sand? X 0 endast träkol 

P137 golvyta X 0 endast träkol 

P138 rödfärgad jord XXXXX 0 endast träkol 

P139 rödfärgad jord X 0 endast träkol 

 

Resultaten av makrofossilanalyserna. Mängden träkol och ben redovisas som en subjektiv bedömning av 

respektive prov. Exempelvis: 0 = inget träkol, XXXXX= väldigt mycket träkol.  
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Markkemi  

 

 
Magnetisk susceptibilitet omkring boplatsvall A. 
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Organisk halt omkring boplatsvall A. 
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Resultat av de markkemiska analyserna för Profil 1. 
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Resultat av de markkemiska analyserna för Profil 2.
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Resultat av de markkemiska analyserna för Profil 3. 
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Bilaga 11. Resultat av 14C-dateringar 
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