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Förord 

Vid 12 års ålder vaknade mitt intresse för arkeologi. På den eroderade 
sandstranden nedanför mitt barndomshem ca en mil från Arjeplog hittade 
jag ett flertal flathuggna pilspetsar av kvartsit. Pilspetsarna lämnade jag in 
till doktor Einar Wallqvist, Silvermuseets grundare och dåvarande museichef. 
Hans entusiasm och engagemang kring dessa fynd fick mig ännu mer 
intresserad. Jag fortsatte med egna inventeringar vid min hemby och många 
fynd påträffades och lämnades in till Silvermuseet. Under min tonårstid 
arbetade jag på flera utgrävningar, bl a under ledning av Jan Norrman. Jag 
kom emellertid att bli drygt 30 år innan jag började läsa arkeologi och då 
var det en oerhört motiverad högskoleelev som började läsa på den 
arkeologiska institutionen vid Umeå universitet. 

Avhandlingsarbetet behandlar främst frågor kring det samiska boplats
mönster som uppstår i övre Norrlands skogsområden under yngre järnålder. 
Etableringen av boplatsmönstret samt dess kontinuitet in i historisk tid är 
den tidsmässiga ramen. Boplatsmönstret karaktäriseras framförallt av härdar, 
men de samiska metalldepåerna är också viktiga studieobjekt för att förstå 
innebörden av boplatsmönstret. Centralt för avhandlingen är hur ett 
arkeologiskt material kan appliceras på frågor kring renskötselns 
introduktion. 

Största delen av det arkeologiska materialet som används för avhandlingen 
har framkommit inom forskningsprojektet "Vikingatida och medeltida 
bosättnings- och näringsformer i övre Norrlands inland", som påbörjades 
1987 av den arkeologiska institutionen vid Umeå universitet under ledning 
av dåvarande professorn Evert Baudou. 

Jag fick förmånen att genomföra projektets fältarbeten med såväl 
inventeringar som undersökningar. Delar av fältarbetet utfördes tillsammans 
med Jans Heinerud och vi hade många strapatsrika och spännande 
upplevelser i samband med fältarbetets genomförande. Det ansvar jag fick 
av professor emeritus Evert Baudou att utföra projektets fältarbeten var 
mycket betydelsefullt för mig. Professor emeritus Evert Baudou var även 
en inspirerande handledare under det inledande avhandlingsarbetet. 

Som arkeolog präglas man givetvis av arbetssituationen. Jag hade förmånen 
att såväl under utbildning samt efter min examen få arbeta med utgrävningar 



och inventeringar. Rackträskundersökningarna i Arjeplogs kommun under 
ledning av Ingela Bergman gav en grundläggande kännedom om de 
lämningar jag framförallt valt att studera, dvs härdar. Det var också i 
samband med dessa undersökningar jag börjat studera arkeologi. Det var 
framförallt Ingela Bergmans förtjänst att jag gjorde det valet. Hon menade 
att om jag fortsättningsvis skulle vara med på undersökningarna var det 
bara att börja läsa. Det positiva "hotet" samt det påföljande valet att studera 
arkeologi har jag aldrig ångrat. Vad det gäller undersökningar har jag även 
under ett flertal tillfällen fått ha Lars Liedgren som grävningsledare. Jag vill 
påstå att han är en oslagbar läromästare i grävningsmetodik. Han läste även 
i ett tidigt skede igenom avhandlingstexten och lämnade ett flertal kloka 
kommentarer. 

Efter min examen fick jag genast anställning inom Riksantikvarieämbetets 
fornminnesinventering i Norrbotten. Under närmare 15 års tid har jag 
säsongsvis inventerat i såväl fjäll, skog samt det kustnära området. Den 
grund och erfarenhet man får inom fornminnesinventeringen vad det t ex 
gäller fornlämningskunskap, lära sig läsa olika forn- och kulturlandskap m 
m anser jag är ovärderlig inom arkeologyrket. Alla dessa fältarbeten jag 
deltagit i har givetvis präglat min avhandling vad det gäller frågeställningar, 
källmaterial m m. 

Avhandlingsarbetet har pågått under en längre tid och många personer har 
på olika sätt bidragit till färdigställandet. Docent Lars Forsberg var under 
en tid min handledare och bidrog med flera avgörande beslut kring 
källmaterialet. När det såg som mörkast ut att kunna färdigställa avhandlingen 
fick jag hjälp av Kjell-Åke Aronsson. Jag fick en projektanställning på 
ETOUR, Mitthögskolan i Östersund, där Kjell-Åke var projektledare. 
Dåvarande chefen för ETOUR, Olle Melander gav mig möjligheten att 
inom anställningen arbeta med avhandlingen. I slutfasen av avhandlings
arbetet har professor Roger Engelmark varit min handledare med Kjell-
Åke Aronsson som hjälphandledare. Till alla dessa ovan nämnda personer 
vill jag rikta ett stort tack. Professor Kenneth Jonssons hjälp med 
bestämningarna och tolkningarna av de vikingatida mynten har också varit 
betydelsefullt. 

För genomläsning av texten och språkgranskning vill jag framförallt tacka 
min fru Gun som tålmodigt läst igenom kapitel för kapitel. Andra som 
bistått med kommentarer och genomläsning och som bör tackas är Karin 



Viklund, professor Thomas Larsson, Urban Mattsson och framlidne Tommy 
Bergström. Översättningen till samiska har gjorts av professor Olavi 
Korhonen och översättningarna till engelska har utförts av Phil Buckland 
och för detta ska de ha ett tack. Helena Andersson har kämpat hårt med 
layout och för detta är jag henne väldigt tacksam. Ett tack ska även gå till 
Erik Norberg som under slutfasen av avhandlingsarbetet hjälpte mig med 
litteratur och Eva Rosendahl-Löfstrand som illustrerat en del av fynden. 

Länsstyrelsen i Norrbotten har bidragit med medel till layoutarbetet, vilket 
har varit värdefullt. 

Min familj har troget ställt upp och stöttat mig, såväl i mitt nya yrkesval till 
arkeolog som i detta avhandlingsarbete. Jag hoppas nu att min familj äntligen 
ska få slippa höra på alla suckanden och stönanden kring denna avhandling. 
Kanske som en konsekvens av dessa (o)ljud har mina tre barn hittills varit 
totalt ointresserade av arkeologi. Tack Gun, Malin, Sofi och Niklas. 

Jag höll på att glömma tacka den allra trognaste av alla fältmedarbetare, 
Laban, som i ur och skur och myggattacker gladeligen följt mig till alla 
möjliga och omöjliga lokaler i skogarna i Norrbotten. Precis lagom till att 
avhandlingsarbetet är klart har han gått i pension. 

Arjeplog mars 2003 

Sven-Donald Hedman 
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1. Inledning 

1.1. Problem- och frågeställningar 

Tanken med föreliggande arbete är att utifrån ett arkeologiskt material 
studera och presentera det boplatsmönster, den materiella kultur samt det 
samiska samhälle som dominerade under vikingatid och medeltid i övre 
Norrlands taigaområde. Tidsperioderna intill vikingatiden och efter 
medeltiden kommer även de att studeras med avseende på förändringar 
och kontinuitet. Frågeställningarna berör framförallt två olika fyndkomplex, 
de samiska metalldepåerna (offerplatser med metallfynd) och boplatser som 
representeras av härdar. 

De samiska metalldepåerna har behandlats ingående i ett flertal arbeten 
(Hallström 1932, Serning 1956, Manker 1957, Fjellström 1962, Zachrisson 
1984). Föremålen har varit det primära och forskningen har varit inriktad 
på föremålens härkomst och ålder samt även i viss mån vilken kulturell 
identitet innehavarna av föremålen haft. Metalldepåernas samhörighet med 
andra lämningar har endast i undantagsfall beaktats. Under åren 1985-86 
utfördes undersökningar av boplatslokaler med härdar vid Rackträsk i 
Arjeplogs kommun och vid Östra Kikkejaur inom Arvidsjaurs kommun av 
den arkeologiska institutionen vid Umeå universitet (Bergman 1984, 
Bergman 1985, Mulk 1985, Liedgren 1986). En del av fyndmaterialet och 
dateringarna anknöt till de samiska metalldepåernas tidsperiod, ca 800-1350 
AD (Baudou 1992:148). Undersökningarna av boplatserna inom Rackträsk-
och Östra Kikkejaurområdet påvisade ett tydligt boplatsmönster inom 
respektive område tillhörande vikingatid och medeltid (Bergman 1988:129-
134). Boplatsmönstret karaktäriserades av lokaler med härdar som framförallt 
anlagts i lavrika tallhedsområden. 

För att studera sambandet mellan de samiska metalldepåerna och det 
iakttagna boplatsmönstret påbörjades 1987 forskningsprojektet "Vikingatida 
och medeltida bosättnings- och näringsformer i övre Norrlands inland" av 
den arkeologiska institutionen vid Umeå universitet. Den övergripande 
frågeställningen som skulle studeras inom projektet var om det kunde finnas 
ett kulturellt samband mellan det iakttagna boplatsmönstret och de samiska 
metalldepåerna. Målsättningen för projektet var att genom riktade 
a r k e o l o g i s k a  f ä l t a r b e t e n  f ö r s ö k a  s ä t t  i n  m e t a l l d e p å e r n a  i  e n  k o n t e x t ,  d v s  
påvisa ett samband mellan boplatser och depåer. 
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Frågeställningarna i samband med fältarbetets genomförande var: 
— Fanns det ett liknande boplatsmönster vid de samiska metalldepåerna? 
— Om det gick att konstatera ett liknande boplatsmönster vid depåerna, hade 
d e t  e t a b l e r a t s  i n o m  s a m m a  t i d s p e r i o d  s o m  d e  s a m i s k a  m e t a l l d e p å e r n a ,  d v s  
800-1350 AD? 
Resultaten från fältarbetet angående frågeställningarna om de samiska 
metalldepåernas samband med boplatser redogörs för i kapitlen 3.1.-3.5. 
Med utgångspunkt från frågeställningarna inom forskningsprojektet kommer 
avhandlingsarbetet även att behandla frågeställningar som främst är inriktade 
på boplatsmönstret: 
— Hur har boplatserna lokaliserats och organiserats? 
Den här frågan kan relateras till förändringar i boplatsmönstret under senare 
delen av yngre järnålder, framförallt vikingatid. Boplatserna har under tidigare 
tidsperioder nästan uteslutande varit strandanknutna, vid älvar och sjösystem. 
Nya nischer börjar nyttjas i skogslandet, mer marginella områden blir intressanta. 
— Vad beror omläggningen av boplatsernas lokalisering på? 
— Är det en förändring som kan förklaras med en förändrad strategi av jakt och 
fångst inom ett samiskt jakt- och fångstsamhälle (Mulk 1994) eller indikerar 
boplatsmönstret en begynnande renskötsel i skogslandet (Aronsson 1991)? 

Den anläggning som framförallt är utgångspunkt för studien av boplatsmönstret 
är härden och mer ingående frågor som berör härdarnas morfologi, datering, 
rumsliga organisering och lokalisering i naturlandskapet kommer att behandlas. 
Frågeställningar som direkt anknyter till härdarna är: 

— Härdarnas ålder, finns det morfologiska eller konstruktionsmässiga 
skillnader på härdarna över tid? 
— Rumslig organisering. Härdarna förekommer ofta i grupper. Vad innebär 
den gruppvisa organiseringen av härdarna? 
— I vilka topografisk lägen och naturmiljöer har härdarna anlagts och vad 
innebär det för tolkningen av det samiska samhället i övre Norrlands 
skogsområden? 

Uttrycket "härd av samisk typ' har kommit att användas rätt allmänt i text 
och skrifter, ävenså har vissa härdtyper hänförts till vissa tidsperioder 
(Forsberg 1985:82). Det vore en naturligtvis en fördel om vissa härdtyper 
kunde bestämma den kulturella identiteten och härdens ålder (Zachrisson 
1998:32), men det finns alltid risker med att plocka ut enskilda lämningar 
och göra generaliseringar. En viktig frågeställning med utgångspunkt från 
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härden är följaktligen: 
— Går det att bestämma en samisk härdtyp? Om så är fallet, vad karaktäriserar 
den samiska härden? 
För att se på den här frågan kommer en jämförande historisk-etnologisk 
studie av skogssamiska visten att utföras. Kontexten är viktig när man 
studerar dessa boplatslämningar och då inte enbart de materiella resterna 
utan lika viktigt är att studera hur landskapet har nyttjats. 
Utifrån de olika fråge- och problemställningarna så kommer man osökt in 
på frågan vilken samhällsform som dominerade under den aktuella 
tidsperioden: 

— Ett fångstsamhälle. 
— En fångstekonomi med tamrenar för transport och som lockdjur i samband 
med vildrens jakt. 
— Ett renskötände samhälle i kombination med jakt och fiske. Där man, 
förutom tamrenar för transport och lockrenar, även har små tamrenhjordar 
där mjölkning kan förekomma. Kombinationen jakt, fiske och renskötsel 
brukar benämnas seminomadism (Khazanov 1984:42, Aronsson 1991) 
— Ett renskötande samhälle där renskötseln dominerar helt och utgör 
grunden för försörjningen. Familjerna flyttar med renarna och mot
svarigheten finns i den historiskt kända rennomadismen (Lundmark 1982). 
— Ett renskötande samhälle inriktat på renskötselprodukter för avsalu. Endast 
renvaktarna följer hjordarna. Familjerna är i stort sett bofasta. 

Den huvudsakliga målsättningen har varit att utifrån boplatserna, baserat 
på härdarna, analysera och diskutera det boplatsmönster som uppträder i 
övre Norrlands skogsområden under slutet av yngre järnålder och medeltid. 
Det är givetvis också en målsättning att utifrån det iakttagna boplatsmönstret 
kunna besvara frågor om samhällsform och materiell kultur, samt att sätta 
in boplatsmönstret i ett sammanhang för att kunna diskutera kulturell 
identitet. 

1.2. Teori 

Om en genomgripande förändring av ett boplatsmönster uppstår i ett 
samhälle, så kan det givetvis ha flera förklaringar. Jag menar att det boplats
mönster som uppstår under vikingatid och medeltid i övre Norrlands 
skogsområden framförallt beror på att man blivit så beroende av tamrenar 
att dessa styrde lokaliseringen av boplatserna till miljöer som utgör grunden 
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8.2.3. Åskåtan vid Hällforsen, Rebraurälven 

Åskåtan påträffades i samband med riksantikvarieämbetets fornminnes
inventering 1996 (Hedman 2002:33). Den var inte inrasad och det är förmodligen 
den enda åskåtan som finns idag med en ej nedrasad ås. Golvplanet liknar 
övriga åskåtors. Vad som skiljer den här kåtan från övriga åskåtor var 
takbeklädnaden. Den vanligaste taktäckningen är näver med pålagd takved. På 
den här kåtan hade man ingen näver utan taket hade gjorts av urfasade halvklovor 
av furu som rests omlott. I centrum av kåtan fanns en rektangulär härd, 1,25x1,0 
m med stenpackning. Kåtan bör ha en datering till 1910-1920-tal. Vid samtal 
med äldre skogssamer som vistats i det här området framkom inga 
traditionsuppgifter om kåtan. I kåtan fanns inga nedtecknade årtal. Två härdar 

påträffades ca 40 meter från kåtan. 

Fig. 8:5. Golvplanet 
på åskåtan vid Häll
forsen Rebraurälven. 

L J 

Fig. 8:5b. Åskåtan vid Häll
forsen, Rebraurälven i 
Arjeplogs kommun. Två av 
väggarna är inrasade och det 
är bara en tidsfråga innan 
kåtan kollapsar helt. 
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8.2.4. Skålkakåtan 

Skålkakåtan utgör även den ett studieobjekt i Silvermuseets doku-mentation 
av samiskt byggnads skick. Vid dokumentationstillfället 1997 var kåtan helt 
igenrasad, men utifrån det kvarvarande virket gick det att rekonstruera kåtan. 
Kåtans väggar har bestått av två timmervarv och taket har haft en stympad 
pyramidform. Golvplanet är rektangulärt och 3,5x2,9 m stort (Liedgren 
1999:11). I centrum av golvytan är en närmast oval härd, 1,25x1,1 m stor 
med en gles stenpackning. Härden är delvis övermossad. Kåtan har varit i 
bruk från slutet av 1800-tal och framåt. Intill kåtan finns en nedrasad renhage 
samt en njalla. 

8.2.5. Nykåtan 

Nykåtan är belägen på en flack moränhöjd, som i tre väderstreck norr, syd 
och öst omges av myrmark. Den här kåtan uppfördes av Nils Nilsson, 
morfar till bröderna Holmfrid och Fingal Andersson. Den byggdes i början 
av 1890-talet. I närheten av kåtan finns spår efter en renhage och i större 
träd inom renhagen finns träpinnar inslagna. Träpinnarna utgjorde stöd för 
mjölkkärl som ställdes här i samband med att renarna mjölkades. Området 
där kåtan och härdarna är belägna kallas för Paulavuopme och ansågs vara 
ett mycket bra renbetesland. Här var t ex alltid lite snö vintertid vilket var 
bra för vinterbetet. Kåtan användes alla tider på året, men framförallt på 
hösten fram till jultid. Då brukade Nils Nilsson tillsammans med några 
andra renskötare samla ihop de renar som fanns inom området. I renhagen 
påträffades två härdar och ett tiotal härdar finns i en grupp 1,5 km V om 
kåtan vid en mindre bäck, Paulatjåkkå. 

Fig. 8:6. Nykåtan uppfördes under slutet av 1800-talet. Kåtan har ett rektangulärt golvplan 
och väggen utgörs av två timrade stockvarv. Taket har närmast en stympad pyramid-form 
som är typisk för skogssamiska träkåtor i det här området. 
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för renarnas föda. Detta nya boplatsmönster, då boplatser lokaliseras i 
områden med renbetesmarker, är den mest genomgripande förändringen 
av boplatsmönster i övre Norrlands förhistoria. Det innebär inte att samtliga 
personer i samhället totalt överger en fångstekonomi utan en differentiering 
av resursutnyttjandet inom det tidigare fångstsamhället uppstår. Troligtvis 
innebär också denna differentiering inom det samiska samhället att under 
yngre järnålder så etableras i skogsområdet ett skogssamiskt samhälle. 

Boplatsmönstret förändras när den typ av renskötsel som bl a Kazanov 
kallar för seminomadism, utgör grunden inom samhället. Med semino-
madism menas då i detta nordliga sammanhang, jakt och fiske i kombination 
med en småskalig renskötsel (Khazanov 1984:42). Varför den här 
förändringen inträffar i början av vikingatid har givetvis flera orsaker. Enligt 
Khazanov uppstår all nomadism i kontakt och samspel med bofasta 
samhällen. Wallerström menar att "Another inference is that pastoral reindeer 
breeding is dependent on a specialpower structure, in this case the Swedish Crown, apart 
from which it can not exist" (Wallerström 2000:32). Det behövs alltså en 
statsmakt för att en renskötsel ska etableras. Jag ställer mig tveksam till 
Wallerströms åsikt om statmaktens betydelse för renskötselns införande. 
Däremot kan Khazanovs tolkning om hur nomadism uppkommer vara 
relevant, men jag anser också att det finns möjligheter till egna val inom det 
samiska fångstsamhället att förändra sin livssituation. Det är inte säkert att 
det är nödvändigt att övergå till ett seminomadiskt levnadssätt, men 
utmaningen att prova en ny innovation slår igenom under vikingatid och 
medeltid. Det är alltså utomstående faktorer tillsammans med egna beslut 
inom det samiska fångstsamhället, som innebär att boplatsmönstret förändras 
när ett seminomadiskt levnadssätt accepteras. 

Om liknande föremål från offerplatserna finns representerade på boplatser 
inom boplatsmönstret och boplatsmönstret finns i miljöer vid offerplatserna, 
så bör ett samband råda mellan dessa båda fyndkomplex. Människorna som 
nyttjat boplatserna vid offerplatserna har varit medvetna om offerplatsernas 
mening och betydelse. Fynden på de samiska metalldepåerna ska ses som 
ett ideologiskt uttryck inom ett samiskt seminomadiskt samhälle. Ett 
överskott finns inom samhället, vilket nedläggs på offerplatserna. De samiska 
metalldepåernas uppkomst kan jämföras tidsmässigt med boplatsmönstrets 
introduktion. 
Den seminomadiska ekonomin innebär troligtvis ett överskott i samhället 
och därmed ökar möjligheterna till nedläggande av föremål på 
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metalldepåerna. Om inte ett överskott finns inom samhället uppstår troligtvis 
inte den här formen av offerseder. 

Socialantropologen Tim Ingold har delat in det samiska samhällets närings-
mässiga utveckling i tre stadier. Utgångspunkten är fångstsamhället (hunting) 
och där utgör en jämlik fördelning av fångsten och resurserna grunden för 
samhället. Övergången tillpastoralism innebär att renen nu är ett privat kapital 
där avkastningen konsumeras av det enskilda hushållet. Den moderna 
renskötseln kallar Ingold för ranching, som utgör en utveckling av 
pastoralismen med den skillnaden att renkött produceras för att säljas på en 
marknad (Ingold 1980). Kritik har riktats mot Ingold på flera punkter, bl a 
diskuterar han aldrig närmare kombinationen renskötsel (renmjölkning) och 
jakt/fiske, alltså en seminomadisk näring (Aronsson 1995:51). Jag instämmer 
i kritiken av Ingolds resonemang, men jag finner ändå Ingolds tankar om 
det privata ägandet inom pastoralismen intressant att applicera på det 
arkeologiska materialet. Jag studerar då det privata ägandet utifrån en 
seminomadisk näring. 

Det finns tre teoretiska konstruktioner om det samiska samhället som 
kommer att diskuteras i avhandlingsarbetet: 

Den samiska härden. Härd av samisk typ var rätt allmänt accepterat som 
benämning på härdar med oval form fram till mitten av 1980-talet. Den 
samiska härdtypen ansågs ha en datering till historisk tid (Meschkel979:95). 
Det här innebar att härdar som hade en rektangulär form ansågs tillhöra en 
annan folkgrupp (Christiansson & Wigenstam 1980:157) och att härdar 
med dateringar till förhistorisk tid ej kunde knytas till samiska boplatser 
(Holm 1983:82). Den här teoretiska konstruktionen diskuteras mer utförligt 
i kapitel 4.2. "Den samiska härden som idemässig konstruktion". 

Samerna som ett fångstfolk. Det mest avgörande arbetet om det samiska 
fångstsamhället är Tegengrens arbete om samerna i Kemi lappmark. Ett 
flertal forskare har använt Tegengrens analyser som modell för sina arbeten 
om renskötselns introduktion, bl a Hultblad, Lundmark och Mulk. De menar 
att fram till ca 1600-tal var det ett samiskt egalitärt fångstsamhälle. För att t 
ex vidmakthålla jämlikheten inom fångstsamhället offrades enligt Mulk, 
överskottet på de samiska metalldepåerna (Mulk 1994:225). När renskötseln 
uppstår så innebär det att samhället förändras till någon form av kapitalism. 
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Det beror på att till skillnad från fångstsamhällets syn på renen som ej 
tillhörande någon så äger nu någon renarna (Krupnik 1993:90). 

Samerna som passiva handelspartners i förhållande till nordiska 
grupper. Vad det gäller handeln inom samiska samhällen står de oftast 
som passiva leverantörer av framförallt skinn. Det kommer en uppköpare 
med en annan kulturell identitet som handlar med samerna. Samerna 
framstår som passiva objekt, egentligen med en ringa kunskap om handel 
(Storli 1993:1). Att samerna själva kunnat styra sin handel och även själva 
varit handelsmän är en fråga som aldrig ens varit aktuell. 

Framtagandet av avhandlingsarbetets arkeologiska källmaterial utgör till stora 
delar en grundforskning om det samiska samhället i skogslandet. Den 
empiriska kunskap som erhållits genom frågeställningar i samband med 
fältinventeringar och undersökningar är viktiga ledtrådar i tolkningarna av 
det arkeologiska materialet. 

Att vara väl insatt i ett omfattande arkeologiskt material gör tolkningarna 
av förhistorien mer hållbara. Vad som emellertid för kunskapen framåt är 
kritiska analyser och nya frågeställningar som inte tidigare formulerats. Det 
här avhandlingsarbetet utgör i stort sett en empirisk grundforskning som är 
till för att analyseras och ifrågasättas. Det ger också möjligheter att diskutera 
samiska identitet och historia. Samisk identitet som den har presenterats 
kan även den liknas med en teoretisk konstruktion, den är tidlös och har 
sett likadan ut hela tiden. Samerna har i princip beskrivits som ett folk utan 
historia. Samisk historia har varit lika med renskötsel (Aronsson 1999). 

Jag har benämnt härdarnas konstruktion, rumsliga organisering samt 
lokalisering för ett boplatsmönster. En av de viktigaste metoderna inom 
den s k "nya arkeologin" var byggandet av modeller som sedan testades 
med ett arkeologiskt material. Det blev populärt i samband med studiet av 
förhistoriska boplatser i övre Norrland att bilda modeller över bosättnings
mönster. Testandet av modellerna medförde dock många gånger svårigheter 
p g a ett knapphändigt arkeologiskt material. Samtidigt låstes man i sina 
tolkningar när det arkeologiska materialet skulle placeras in i modellerna. 
Det boplatsmönster som studerats i det här arbetet är en del av ett 
bosättningsmönster i skogslandet, men att utifrån en generell modell placera 
in boplatsmönstret i ett trovärdigt bosättningsmönster är för närvarande 
svårt eftersom det behövs mer arkeologiska undersökningar och analyser. 
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1.3. Undersökningsområde och metod 

Tolkningarna och de modeller jag använder mig av baseras sig främst på det 
arkeologiska material som framkommit inom forskningsprojektet 
"Vikingatida och medeltida bosättnings- och näringsformer i övre Norrlands 
inland". Projektet påbörjades 1987 vid den arkeologiska institutionen vid 
Umeå universitet som ett resultat av institutionens undersökningar 1985-
86 av boplatslämningar vid Rackträsk och Östra Kikkejaur. 

Fig. 1:1. Undersökningsområdet för boplatsmönstret (streckat område) samt de samiska 
metalldepåerna där undersökningar och/eller inventeringar av boplatser genomförts. Se 
även fig 3:1. 

Boplatslämningarna utgjordes av härdar och dateringarna och en del av 
fyndmaterialet som framkommit anknöt till de sedan tidigare kända samiska 
metalldepåerna från ca 800-1300-tal i övre Norrlands inland (Baudou 
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1992:148). Givetvis beaktas även övrigt forskningsmaterial som är relevant 
för arbetets genomförande. 

För att närmare studera förhållandet mellan boplatser och metalldepåerna 
utfördes inventeringar i områden vid metalldepåerna. Av totalt 12 kända 
samiska metalldepåer har områden vid åtta av dessa inventerats. Den 
nordligaste belägna metalldepån där inventeringar utförts är Pålnuvuoddo, 
väster om Torneträsk. Det är den enda av de aktuella depåerna som är 
belägen i fjällvärlden. De övriga sju metalldepåerna är alla belägna i övre 
Norrlands skogsområden, med Bäsksjö i Vilhelmina kommun som den 
sydligast belägna. 

En mer ingående och riktad studie av boplatsmönstret har utförts inom 
undersökningsområden i Arjeplogs och Arvidsjaurs kommuner. 
Undersökningsområdena ligger inom det nuvarande skogssamiska 
kärnområdet i de östra delarna av Arjeplogs kommun samt Arvidsjaurs 
kommun. Dessa undersökningsområden har valts med avseende på 
möjligheterna att utföra en komparativ studie av historiskt kända 
skogssamiska visten med boplatsmönstret och här har frågan om den samiska 
härdtypen delvis styrt valet av undersökningsområde. Den här frågan 
kommer att diskuteras ur ett etnoarkeologiskt perspektiv. 

Utifrån de inledande fältinventeringarna inom undersökningsområdena 
har sedan arkeologiska undersökningar utförts på utvalda lokaler med 
de angivna frågeställningarna som utgångspunkt. 

Vid de jämförande studier som utförts utgör det material som fram
kommit i samband med undersökningarna inom Rackträskområdet och 
Östra Kikkejaurområdet viktiga referensramar. 

För att behandla frågor kring renskötseln uppkomst och samhällsform 
kommer jag att använda mig av ett arkeologiskt material. Det arkeologiska 
källmaterialet utgörs av boplatslämningar som nästan uteslutande består 
av härdar, ett osteologiskt material samt ett omfattande fyndmaterial. 
Härdarna uppträder i ett visst mönster, ett boplatsmönster som kan 
diskuteras utifrån flera aspekter även i jämförelse med historiska läm
ningar. Det analyserade osteologiska materialet är givetvis viktigt vad 
gäller de näringar som nyttjats. Fyndmaterialet ger nya infallsvinklar om 
den yngre järnålderns samhälle, då framförallt senare delen samt 
medeltiden, i övre Norrlands inland. 
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1.4. Disposition 

Avhandlingen består av 14 kapitel. I kapitel två görs en kort genomgång 
av tidigare forskning om de samiska metalldepåerna, bosättningsmönster 
och tankar om renskötselns uppkomst. Genomgången är inte heltäck
ande utan jag har tagit med den tidigare forskning som är relevant för 
avhandlingsarbetet. Eftersom arbetet baseras på arkeologiskt fältarbete 
utgör kapitel tre det mest omfattande. Här presenteras fältarbetets 
frågeställningar, genomförande och resultat. I kapitel fyra studeras härd
arnas morfologi och utbredning med avseende på förändringar över tid. 
Det forskningsmaterial som använts i kapitlet utgörs framförallt av 
rapporter som behandlar härdar som undersökts. Härdarnas rumsliga 
organisering diskuteras i kapitel fem och det är även här frågor om 
förändring över tid och kontinuitet som står i fokus. Det omfångsrika 
fyndmaterialet presenteras i kapitel sex med frågor som kulturell till
hörighet och härkomst som viktiga punkter. I kapitel sju presenteras 
det osteologiska materialet som framkommit i samband med under
sökningarna inom projektet "Vikingatida och medeltida bosättnings-
och näringsformer i övre Norrlands inland". Det osteologiska materialet 
härrör enbart från härdar och ger en utgångspunkt i diskussionen om 
de resurser som nyttjats. En jämförande analys med historiskt kända 
skogssamiska visten och de förhistoriska boplatserna utförs i kapitel 
åtta. Det är frågor kring den s k samiska härdtypen som diskuteras. 
Kapitlet utgör ett exempel på hur ett samiskt etnologiskt/historiskt 
material kan användas för att tolka det aktuella förhistoriska boplats
materialet. De avslutande kapitlen utgör en sammanfattning av resultaten 
och en diskussion utifrån de inledande problem- och frågeställningarna. 
Sammanfattningen är översatt såväl till engelska som samiska. 
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2. Den tidigare forskningen 

2.1. De samiska metalldepåerna 

För närvarande är tolv samiska metalldepåer kända och den senaste 
upptäcktes 1963 (Zachrisson 1984:1). De är alla belägna i övre Norrlands 
inland och fjälltrakter. Pålnuvuoddo, som är den nordligaste av metall
depåerna, är belägen en kilometer in på norskt område. Depåerna brukar 
allmänt dateras till 800-1300-tal. Fyndmaterialet utgörs av metallföremål 
samt horn och ben, främst från ren. Metallföremålen består av olika 
smyckeformer, mynt, pilspetsar m m. Smyckeformerna är dels av inhemsk 
samisk tillverkning, dels av annat ursprung, främst östliga typer. De flesta 
av mynten är nordvästeuropeiska (Serning 1956). 

De samiska metalldepåerna har bearbetats av flera arkeologer och etno
loger. Gustaf Hallström var den förste som skrev om metalldepåerna i en 
mindre artikel (1932). Han hade själv utfört arkeologiska undersökningar 
vid fyndlokalerna och daterade på grundval av föremålen metalldepåerna 
till 900-1200-tal. Hallström tolkar depåerna som samiska offerplatser. 

Inga Serning behandlar fyndmaterialet ingående i sin doktorsavhandling 
"Lapska offerplatsfynd från järnålder och medeltid" (1956). Arbetet 
behandlar främst föremålens härledning och datering. Redan i titeln på 
avhandlingen ger hon en tolkning av metalldepåerna som samiska 
offerplatser. Serning daterar huvuddelen av fynden till 1000-1100-tal. 

Manker gör i sitt arbete "Lapparnas heliga ställen" (1957) framförallt en 
etnologisk studie och inventering av kända och inte tidigare kända 
offerplatser. Över 500 offerplatser registrerades, därav ingående elva av 
metalldepåerna. Även Manker tolkar depåerna som samiska offerplatser. 

I sin etnologiska avhandling "Lapskt silver" från 1962 tar också Phebe 
Fj eliström upp fyndmaterialet i de samiska metalldepåerna. Fjellström riktar 
kritik mot Sernings tolkning och menar att det går att skilja mellan genuina 
samiska offerplatser med övervägande renhorn och de metallrika 
offerplatserna, även om det inte finns skillnader i den yttre karaktären 
(undantag Gråträsk). Skillnaden ligger i metallrikedomen, där de metall-
fattiga är äkta samiska offerplatser. Fjellström finner att endast tre av 
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Sernings platser är riktiga offerplatser: Pålnuvuoddo, Skerfe och Vidja-
kuoika. De smyckeformer med nål som finns i metalldepåerna, t ex fibulor, 
hästskoformiga spännen och ovala spännbucklor är enligt Fjellström ett 
bevis för att de inte är samiska offerplatser, eftersom det inte finns 

etnologiskt belagt att samer använde smycken med nål. Istället menar 
Fjellström att dessa smyckeformer tillhör den karelska kvinnodräkten och 
att det är kväner som nyttjat metalldepåerna som handelsupplag. "Platserna 
för deras upplag, deras handelscentra böra under den totala ödemarkens tid ha legat på 
lätt igenkännliga ställen och helst på sådana platser där samerna inom respektive 
distrikt' sedan gammalt samlats, dvs. på deras kultplatsen (Fjellström 1962:251). 

Fjellström framhåller de västliga inslagen framför de östliga. 

I avhandlingen "De samiska metalldepåerna år 1000-1350" tar Inger 
Zachrisson (1984) upp samma problem med härledning, datering och om 
det är offerplatser eller ej. Utgångspunkten är fyndmaterialet och då främst 
föremålen från Gråträsk och Mörtträsk. Mörtträskfyndet tolkar Zachrisson 
som en handelsmans depå. Fyndet i Gråträsk tolkas som en tjuvgömma, 
bestående av metallföremål från plundrade offerplatser, förmodligen stulna 
av en icke same. De övriga metalldepåerna tolkas som samiska offerplatser, 
en del eventuellt i kombinationen offerplats/boplats eller enbart boplats. 
Fynden dateras till 1000-1350-tal. Vissa enstaka föremål i Gråträskfyndet 
daterar Zachrisson till 700-800-tal. Eftersom det finns tveksamheter för t 
ex lokalerna Gråträsk och Mörtträsk om att det är samiska offerplatser, så 
benämner Zachrisson de tolv lokalerna för samiska metalldepåer. 

I en mindre artikel från 1995 ifrågasätter Thomas Wallerström Zachrissons 
tolkningar av Mörtträsk och Gråträskfyndet och han menar att båda 
lokalerna är samiska offerplatser, främst p g a att de har liknande topografiska 
lägen som offerplatserna vid Saivo och Unna Saiva (Wallerström 1995:185). 

Forskningen har i stort sett varit inriktad på föremålen i metalldepåerna 
och det har varit frågor kring datering och härkomst som dominerat. Få 
har ifrågasatt den kulturella identiteten, utan vad som diskuterats är om det 
är offerplatser eller någon annan typ av deposition av föremål. Den som 
framförallt har försökt sätt in de samiska offerplatsfynden i ett förhistoriskt 
samiskt kulturlandskap är Inga-Maria Mulk. I sitt arbete "Sirkas" från 1994 
menar hon att de har samma spridningsbild som boplatsernas läge (Mulk 
1999:249). Mer konkret studeras och presenteras förhållandet mellan 
offerplatsfynden och boplatslokaler med härdar i två artiklar i "Arkeologi i 
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norr" nr 2 1989 ( Hedman 1989:137-168) och nr 4/5 1991/92 (Hedman 
1993:75-94). 

2.2. Bosättningsmönster 

Forskningen om övre Norrlands tidiga bebyggelse har dominerats av tre 
stora projekt: Nordarkeologi under ledning av Hans Christiansson, 
Norrlands tidiga Bebyggelse under ledning av Evert Baudou och Margareta 
Biörnstad samt det tvärvetenskapliga Luleälvsprojektet. Ur Luleälvsprojektet 
framkom ett antal arbeten om bosättningsmönster i övre Norrland, 
däribland två doktorsavhandlingar som behandlar bosättningsmönster i övre 
Norrlands inland av Lars Forsberg och Inga-Maria Mulk. 

Lars Forsberg tar i sin avhandling "Site variability and settlement patterns" 
(1985) upp förändringar av bosättningsmönstret vid Lule och Ume älv från 
mesolitikum tom förromersk järnålder. Under den sista tidsperioden, 1500 
f Kr-Kr f fanns det rörliga fångstsamhällen som hade sina givna territorier. 
Inom sitt territorium flyttade man mellan två basläger. Ett fanns i 
skogsområdet och utnyttjades under vinter, vår och försommar. Det andra 
fanns i förfjällsområdet och dit flyttade man under sensommar och höst. I 
anslutning till baslägren fanns olika aktivitetslokaler för specialiserade 
uppgifter, t ex jakts ta tioner. Mellan de två baslägren fanns så kallade 
transitoboplatser, där en större grupp människor under en kortare period 
av året träffades. Transitoboplatserna var belägna i skogslandet och 
lokaliserades till goda laxfiskeplatser (Forsberg 1985 och 1988). Bosätt
ningsmönstret under tidsperioden 1500 f Kr-Kr f uppstår p g a av för
ändringar i ekonomin. Under mellanneolitikum och senneolitikum baserades 
resursutnyttjandet på älg, bäver och fisk och under tidsperioden 1500 f Kr-
Kr f tillkommer renen som en ytterligare viktig del av resursutnyttjandet 
(Forsberg 1988:98). Därigenom börjar även förfjälls-området att nyttjas. 

Inga-Maria Mulk (1983) skriver i en artikel om samiska vinterbycentra inom 
Lule älvdal från järnålder till nutid. Vinterboplatserna förändras över tid. 
Under järnåldern är boplatserna relativt enhetliga p g a ett likartat 
resursutnyttjande. Lämningarna karaktäriseras av fångstgropssystem, ovala 
och rektangulära härdar med stenpackning, ovala och något nedsänkta 
kåtatomtningar, offerplatser, gravar och kokgropar. Boplatserna är belägna 
på torra hedmarker i skogsmiljö vid större vattendrag. Under 1400-1600-
talet sker en övergång från fångstsamhälle till rennomadism. Kåtatomterna 
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uppträder då parvis eller enskilt och omges av en svagt synlig och smal vall. 
Härdarna är ovala med stenpackning. Från 1600-1900 är boplatserna belägna 
vid för renhjordarna lämpliga vinterbetesområden. Härdarna är ovala och 
utan stenpackning, bostaden utgörs av kåtor med tältduk. 

De så kallade stalotomterna har varit föremål för ett flertal tolkningar. 
Utbredningsområdet för stalotomterna är norra Fennoskandia och de dateras 
till vikingatid och medeltid (Baudou 1981:143, Storli 1991). De förekommer 
gruppvis. Tomterna är runda eller ovala och har oftast en härd i centrum. 
Bottenplanet är försänkt och har en omgivande vall. Manker menar att det är 
samiska lämningar och att ovanpå vallen ska en bågstångskåta ha varit placerad. 
De var säsongsboplatser vid renens sommarbetesland (Manker 1960:285). En 
annan tolkning framför Rolf Kjällström, som anser att stalotomterna var torvhus 
och att de brukats av folk som har sitt ursprung i den "nordiska kulturet 
(Kjellström 1983:23). Den befolkning som nyttjade stalotomterna hade sina 
permanenta boplatser på den norska sidan. Han menar att det finns likheter i 
byggnadssättet hos stalotomterna och det nordiska järnåldershuset. Utifrån 
14C-dateringar konstaterar han att stalotomterna tagits i bruk vid mitten av 
1000-talet. En åsikt som framförts av Evert Baudou är att det är frågan om 
kåtagrunder efter norska sjösamer. Av betydelse för den tolkningen är närheten 
till norska kusten samt likheten med de på norska sidan belägna gammetufterna 
(Baudou 1981:145). Diskussionen kring stalotomterna styrdes inledningsvis 
av frågan om den kulturella identiteten på dem som anlagt stalotomterna. 
Numera är stalotomterna accepterade som samiska fornlämningar.Vad som 
framförallt har debatterats under 1990-talet vad det gäller stalotomterna är deras 
funktion samt vilka resurser som nyttjats i fjällområdet i samband med brukandet 
av dessa boplatser (Mulk 1998:384). 

Den andra avhandlingen som framkom inom Luleälvsprojektet är Inga-
Maria Mulks "Sirkas" från 1994 och här framför hon åsikten att stalo
tomterna är jaktstationer under det fjällsamiska fångstsamhällets tid, 500-
1500-tal (Mulk 1987:7). Mulk går tillväga på samma sätt som Forsberg 
(Forsberg 1988:97), dvs hon studerar hur bosättningsmönstret förändras 
över tid. Skillnaden är att studien börjar där Forsberg slutade i tid, bronsålder-
förromersk järnålder. 

Mulk skisserar en modell över det samiska jakt- och fångstsamhällets 
bosättningsmönster under tidsperioden 500-1500-tal (Mulk 1994:248), alltså 
fram till rennomadismens början enligt Mulk. Det är säsongs-bosättningar, 
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man rör sig mellan basboplatser i fjäll och skogsland och mellan 
basboplatserna finns en transitoboplats i förfjället. Utifrån basboplatsen 
sommartid i fjällen utgår man till fjällens jaktstationer som utgörs av 
stalotomterna. I skogslandet finns ett vinterbycentra som är basboplatsen 
här för olika jaktaktiviteter. Härdgrupperna som finns i skogslandet skulle 
representera det fjällsamiska fångstsamhällets vinterbyar och återspeglar 
de historiskt kända östsamiska och skoltsamiska siida-samhällena med 8-
12 kärnfamiljer (Mulk 1987:65). 

Genom att studera grupper i norra Sibirien från slutet av 1800-talet har Kerstin 
Eidlitz Kuoljok i en studie om Norrbottens medeltid kommit fram till en annan 
uppfattning om vinterbyarna. Vintertid var den individuella jakten viktigare än 
den kollektiva och sommartid utfördes jakten och fisket kollektivt (Eidlitz 
Kouljuk 1991:101). Det skulle inne-bära att den typ av vinterbyar som Mulk 
skisserar inte skulle ha existerat under medeltid. Skoltsamernas vinterbycentra 
skulle dessutom vara en organisationsform som ryska staten införde på 1860-
talet (Eidlitz Kuoljuk 1991:45). 

Efter en arkeologisk undersökning i Lönsdalen på norska sidan nära gränsen 
till Arjeplogs kommun, så framfördes tolkningen att staloboplatserna är 
lämningar efter renskötände fjällsamer under vikingatid. Stalotomterna 
skulle vara symboler för att konstituera sitt territorium, "jag var härfòrsf 
(Storli 1991). Storli menar också att det finns stora likheter mellan 
stalotomterna och boplatserna vid Rackträsk. Likheterna skulle då bestå av 
anläggningarnas organisering i terrängen, såväl stalotomterna som härdarna 
vid Rackträsk är ofta anlagda på linje. Det här skulle betyda att fjällsamerna 
som nyttjade stalotomterna vid Lönsdalen för renbete sommartid också 
använde boplatserna vid Rackträsk vintertid (Storli 1990:7). Till skillnad 
från Mulk menar också Storli att stalotomterna i grupperna inte anlagts vid 
ett tillfälle (Storli 1994:122). Storlis tolkningar av stalotomterna har 
ifrågasatts, framförallt vad det gäller vilka som nyttjat boplatserna. I en 
debattartikel i NAR 1993:2 diskuterar flera forskare Storlis resultat. Debatten 
gäller främst om det var renjägare (Hansen, Odner, Mulk 1993:2-48) eller 
renskötare (Aronsson, Carpelan, Storli 1993:2-48) som brukat stalotomterna 
samt om de kom från norska kusten (Aronsson, Carpelan, Odner 1993:2-
48) eller den svenska sidan av fjällen (Mulk, Storli 1993:2-48). 

Rackträskarbetena pågick 1984-86 med Ingela Bergman som undersök
ningsledare. Fältarbetena omfattade ett undersökningsområde på 3 km2 
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(Bergman 1988). I ett mindre område i anslutning till Rackträskområdet 
utfördes fältarbeten 1988 och här påträffades, förutom härdar, 22 kokgropar 
(Hedman 1988:43-57). Vid de arkeologiska fält-inventeringar som 
genomfördes under 1980-talet i Rackträskområdet har närmare 200 härdar 
samt 24 kokgropar registrerats. Av anläggningarna har 16 härdar, fyra 
kokgropar samt en fångstgrop undersökts (Bergman-Hennix 1984, Bergman 
1985a, 1985b; 1988, Hedman 1988, Liedgren 1988). 

Härdarna påträffades oftast i grupper på tre till sex stycken och i ett flertal 
fall var de anlagda på linje. Syftet med undersökningarna var att studera 
den rumsliga spridningen av boplatslämningarna. I Rackträskområdet fanns 
tidigare registrerat ett fångstgropssystem. Det sträcker sig mellan sjöarna 
Dellaure och Rackträsk i riktning SV - NÖ. På 1940-talet gjordes ett 
anmärkningsvärt fynd på västra sidan av Rackträsk. Vid lågvatten hittades 
en enkelskalig spännbuckla av vikingatida typ. I samband med 
vägbyggnationer utfördes 1971 exploateringsundersökningar av två 
fångstgropar samt fem härdar i området (Walukiewicz 1974). 

Det iakttagna bosättningsmönstret tolkas som skogssamiska eller fjällsamiska 
boplatser. Det kan även vara sammanblandade boplatser p g a att både 
skogs- och fjällsamer nyttjat samma område (Bergman 1988:141). 
Bosättningsmönstret vid Rackträsk visar likheter med den samiska "sitan" 
(Bergman 1988:141). En sita kunde bestå av tre till fem familjer, ibland fler, 
som flyttade tillsammans och bosatte sig på visten där kåtorna uppfördes 
tillsammans intill varandra. Även härdarnas konstruktion med de ibland 
förekommande större stenarna på ena kortsidan har likheter med den 
samiska "arran" (Bergman 1988:142). Fyndmaterialet pekar på en datering 
från vikingatid fram till 1800-tal. Dateringarna bekräftas också av 
kolproverna som analyserats. Den äldsta dateringen ligger emellertid i 
romersk järnålder. Bergman jämför även Rackträskområdet med två andra 
lokaler som har ett liknande bosättnings-mönster, Vuolgamjaure i Arvidsjaur 
socken samt Mattaure i Arjeplogs socken ( Bergman 1990). Vid 
Vuolgamjaure hade Nordarkeologi registrerat ett fångstgropssystem på 36 
gropar och intill fångstgroparna hade även påträffats härdar. I 
Mattaureområdet utfördes en undersökning 1973 av sju härdar (Wallerström 
1973). Härdarna antogs vara stensättningar p g a deras form och storlek, de 
var rektangulära och mellan 1,9-1,5 m långa samt ca en meter breda. 
Anläggningarna visade sig emellertid utgöra eldstäder (Wallerström 1973). 
Vid kompletterande inventeringar av området i slutet av 1980-talet av 
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Silver museet har ytterligare 115 anlägg-ningar påträffats, varav 112 st är 
härdar, en förrådsgrop samt två kokgropar (Bergman 1990). I 
Mattaureområdet påträffades också härdarna i grupper. Här var emellertid 
härdgrupperna något större, sex till tio härdar i varje grupp. Bergman menar 
att det regelbundna anläggandet av härdarna i grupper på linje avspeglar 
det samiska fångstsamhället under järnåldern före rennomadismens tid. 
Härdgrupperna vid de tre boplatsområdena anser Bergman "vara uttryck för 
det samiska fångst samhällets sociala och ekonomiska organisation" (Bergman 
1990:281). 

Ytterligare ett avhandlingsarbete om bosättningsmönster i övre Norrlands 
inland presenterades 1995 av Ingela Bergman. Avhandlingen applicerar på 
liknande sätt som Forsberg och Mulk ett bosättningsmönster efter en älvdal, 
i det här fallet Skellefteälvens dalgång. Bergman studerar, som Forsberg 
och Mulk, förändringar av bosättningsmönstret över tid inom ett jakt- och 
fångstsamhälle, från mesolitikum till folkvandringstid. Under tidsperioden 
500 f Kr-400 AD menar Bergman att det finns en basboplats i 
skogslandet och från basboplatsen utgår man till olika lägerplatser i 
såväl skog som fjäll. Lägerboplatserna och basboplatserna är omgivna 
av exploateringslokaler och förråd. Bosättningsmönstret har styrts av 
tillgången på fisk (Bergman 1995:198). I samband med övergången till 
folkvandringstid förändras bosättningsmönstret, basboplatsen i 
skogslandet försvinner och bosättningsmönstret består nu enbart av 
lägerplatser omgivna av exploateringslokaler och förråd. Det här nya 
bosättningsmönstret beror på "en övergång från en basresurs till en annany 

från fisk till rerì\ enligt Bergman (1995:203). 

2.3. Teorier och tankar om renskötselns introduktion 

2.3.1. Arkeologins tankar 

Teorier om renskötselns uppkomst har framförts av ett flertal forskare inom 
olika vetenskapliga discipliner. Eftersom det här boplatsmönstret i högsta 
grad berör frågor om uppkomsten av renskötsel, så anser jag att teorier om 
detta är den viktigaste utgångspunkten. Större genomgångar av hur olika 
forskare sett på renskötselns introduktion finns i doktors-avhandlingar 
utförda av Kjell-Åke Aronsson 1991 och Inga-Maria Mulk 1994. Bland de 
arkeologiska arbetena ligger det närmast till hands att referera till de teorier 
och metoder Kjell-Åke Aronsson , Inga-Maria Mulk och Inger Storli 
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framfört i sina avhandlingsarbeten. 

Kjell-Åke Aronsson finner i sitt arbete "Forest reindeer herding AD 1-
1800" att en renskötsel med små renhjordar etableras under senare delen 
av järnåldern. Jakten och fisket är fortfarande viktiga resurser och tamrenar 
används dels som tekniska hjälpmedel för transport och som lockdjur, men 
även som en födoresurs, framförallt i form av renmjölkning. Han menar 
att delar av renskötseln som teknologi och föreställningsvärld har sitt 
ursprung bland östliga renskötande befolkningsgrupper. Tankarna och 
teknologi sprids sedan till övre Norrlands skogsområden. Även om element 
inom renskötseln således har östligt ursprung menar han att förklaringen 
till renskötselns introduktion är att söka i de samhälls-förändringar som 
äger rum i norra Fennoskandia under äldre järnålder. 

För att komma fram till sina resultat använder han sig av en natur
vetenskaplig metod (paleoekologi) med pollenanalyser från myrar. 
Analyserna indikerar att renar regelbundet ihopsamlats i anslutning till 
myrarna och därigenom förändrat vegetationen. Resultaten visar också på 
tydliga likheter med historiskt kända skogs samiska vis ten i övre Norrlands 
inland. I och med att tamrenar förekommer i samhället förändras 
bosättningsmönstret, boplatserna anläggs vid myrar som utgör traditionella 
sommarbeten för renar, vilket indikerar ett flyttningsmönster som anpassas 
till tamrenens. 

Inger Storli (1994) har en annan infallsvinkel vad det gäller frågan om 
renskötselns introduktion. Materialet hon utgår ifrån är några mindre 
undersökningar av s k stalotomter i Lönsdalen, som utgör en dalgång i den 
norska fjällvärlden nära den svenska gränsen inom Arjeplogs kommun. 
Stalotomternas primära brukningsperiod är enligt Storli ca 800-1350-talet. 
Hennes tolkningar är starkt påverkade av den i Norge så populära 
postprocessuella skolan, men hon kommer ändå fram till en liknande 
tolkning som Kjell-Åke Aronsson vad det gäller introduktionen av 
renskötseln, alltså vikingatid. Härdarna som ligger på rad i skogslandet menar 
hon tillhör en renskötande fjällsamisk befolkning, eftersom de i fjällen 
belägna stalotomterna också ligger på rader. Orsaken till att renskötseln 
införs i fjällvärlden är att betesmarkerna minskar och därför börjar 
fjällvärlden i allt högre grad att nyttjas. 

Inga-Maria Mulk inriktar sig också på stalotomterna i sin tolkning av det 
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samiska samhället under yngre järnålder. Stalotomterna, menar Mulk, ingår 
i ett bosättningsmönster som representerar ett fjällsamiskt jakt- och 
fångstsamhälle. Utifrån den modell över bosättningsmönstret under yngre 
järnålder som Mulk framför skulle stalotomterna utgöra jaktstationer för 
vildrensjakt. Basboplatserna vintertid finns i skogslandet och utgörs där av 
stora härdgrupper. Mulk menar t ex att Rackträskområdet skulle utgöra en 
basboplats vintertid för det samiska jakt- och fångstsamhället, medan Storli 
menar att boplatserna vid Rackträsk utgör boplatser som nyttjats av ett 
fjällsamiskt renskötande samhälle som sommartid flyttar upp till 
stalotomterna i Lönsdalen. Det samiska jakt- och fångstsamhället har 
tamrenar för transport och som lockdjur i samband med jakt. Först under 
1600-1700-tal skulle någon form av nomadiserande renskötsel förekomma, 
menar Mulk. För att komma fram till det här resultatet använder sig Mulk 
av en modell (se vidare kap 2.2.), som hon försöker bekräfta genom att 
studera boplatser efter Luleälven. Det bosättningsmönster som uppstår 
under yngre järnålder anser Mulk är en följd av en förändrad strategi av 
vildrens jakt p g a en större efterfrågan på skinnprodukter från den 
omgivande världen. 

De tre forskarna är överens om att tamrenar använts för transport och som 
lockdjur i samband med jakt under yngre järnålder. Aronsson och Storli är 
överens om att tamrenar också använts som en födoresurs under den aktuella 
tidsperioden, framförallt för mjölkning. Mjölkningen av renar skulle innebära 
en begynnande renskötsel under yngre järnålder såväl i fjälltrakterna som i 
skogslandet. Mulk menar att så ej är fallet, utan att ett samiskt jakt- och 
fångstsamhälle fordever fram till 1600-1700-tal och att först då uppkommer 
en renskötsel med bl a renmjölkning. 
Thomas Wallerström har också diskuterat renskötselns introduktion och 
han stöder Mulks tolkning att stalotomterna brukats i samband med 
vildrens jakt. Han anför även handeln som den pådrivande kraften för 
renskötselns etablering. En överexploatering av handeln med vildren innebär 
en bristsituation av renar och för att åtgärda bristen så införs tamrenskötseln 
(Wallerström 2002:31). Wallerström menar att tidigast senmedeltid 
introduceras renskötseln (Wallerström 2002:31). Ytterligare en förutsättning 
till att en renskötsel ska kunna uppstå är enligt Wallerström en statsmakt. 

2.3.2. Historiska/etnologiska tankar 

De historiska/etnologiska teorierna och tankarna om hur och när 
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renskötseln introduceras liknar arkeologins genom att en del forskare menar 
att renskötselns introduktion tillhör historisk tid, andra 
anser att den kan ha börjat tidigare, framförallt under medeltid. 
Förklaringarna till att renskötseln uppstår liknar även de arkeologins, bl a 
förändringar inom skinnhandeln. Det forskningsmaterial som framförallt 
använts är skriftliga källor. Det skriftliga material, fisketräsksregistren, som 
går att nyttja för sådana studier sträcker sig till tiden efter 1550 (Sköld 
1992:125). Kort redogörs här för några utvalda teorier som kan hänföras 
till det som jag benämner historiska/etnologiska tankar. 

Ett av de mest avgörande arbetena vad det gäller det samiska jakt- och 
fångstsamhället är Helmer Tegengrens arbete om samerna i Kemi lappmark, 
bl a Inga-Maria Mulk bygger sin modell efter Tegengrens indelning av 
Kemisamernas arbetsår. 

Tegengren diskuterar i samband med sina studier av samerna i Kemi 
lappmark uppkomsten av rennomadismen. Samerna i Kemi lappmark hade 
3-4 tamrenar som användes som lockdjur vid jakt och transport. Enligt 
Tegengren mjölkades inga renar i Kemi lappmark under den period hans 
arbete avsåg, 1500-1700-tal, utan jakt och fiske dominerade. Ursprunget 
för renmjölkningen är Nordnorge och började här i mitten av 1500-talet. 
Skogssamerna i Sverige ska tidigt ha börjat med mjölkhushållning, före 
den fjällsamiska rennomadismens tid (Tegengren 1952:203). 

Även kulturgeografen Filip Hultblad kommer i sitt arbete "Övergången 
från nomadism till agrar bosättning i Jokkmokks socken" in på när 
rennomadismen ska ha uppstått. Han menar att under 1200-talet har 
tamrenhjordarna blivit så stora att det innebar en förändring av det samiska 
samhället. Behovet av vinterbete för renhjorden tvingade samerna att söka 
sig till de lavrika tallhedarna i skogslandet och vid kusten. Han medger 
dock själv att det är ett ytterst hypotetiskt resonemang. 

Ernst Manker har i ett flertal skrifter berört samernas liv. I ett av sina arbeten 
"Stalotomter och fångstgropar" kommer han in på frågan om renskötselns 
introduktion. På stalotomternas vallar måste det ha stått tältkåtor, menar 
Manker och det i sin tur måste ha inneburit ett behov av renar för transport 
av tält, oavsett om man varit renjägare eller renskötare. Om det har varit 
renjägare som nyttjat stalotomterna har även tamrenar behövts för transport 
av bytet (Manker 1960: 292,310). "Där tamrenar brukats, kör- och klövjerenar 
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och ävenjägarens lockrenar; måste man förövrigtforutsätta ett tamrensbestånd av visst 
omfångfòr rekrytering av bruksdjuren, enär en infångad vildren inte utan vidare låter 
sig klövjas eller spännas för en ackja" (Manker 1960:293). 

Manker vänder sig emot en sen introduktion av renskötseln och menar att 
det finns flera indikationer på en tidig form av renskötsel som utvecklats 
under en lång tidsperiod. Införandet av skidor kommer när man börjar 
följa efter renhjordarna och där pekar Manker på att i Nordamerika har 
renjägare aldrig använt skidor, medan skidor alltid använts bland de östliga 
renskötände grupperna (Manker 1960:292). Skidan är en innovation av 
betydelse för renskötselns införande. 

En annan viktig indikation är tecken och målningar på den samiske nåidens 
spåtrummor. Ett flertal målningar visar på rengärdor och rengärdor 
tillsammans med kåtor. Det finns även målningar av renskötare på skidor 
som vallar renar med hund. 

Manker menar att de här tecknen på trummorna avspeglar en ekonomi 
baserad på renskötsel samt att den samiska förkristna tron troligtvis har en 
mycket hög ålder. Han pekar också på att när trummorna samlades in på 
1600-talet, så hade de förmodligen varit i bruk lång tid innan dess. 

Historikern Lennart Lundmark menar att rennomadismens start är början 
av 1600-talet och är en direkt övergång från ett samiskt jakt- och 
fångstsamhälle. Orsaken till övergången skulle vara att svenska staten tog 
över kontrollen av pälshandeln med samerna. Istället för skinn fick samerna 
smör och mjöl och det skulle i sin tur ha inneburit en befolknings-ökning 
som fångstsamhället inte klarade av (Lundmark 1982:133). När staten även 
ville att skatten skulle betalas i torkad fisk och renkött uppstod matbrist. 
Matbristen skulle enligt Lundmark innebära en övergång till renskötsel 
(Lundmark 1982:172-173). 

I en artikel från 1982, "Kronans lappskatt och fångstsamhällets upp-lösning" 
menar Lundmark att "Den samiska tamrenskötseln är åtminstone tusen år gammal 
i Skandinavien, men under lång tid hade den inte den stora ekonomiska betydelse som 
den senare skulle få" och i det fallet menar han då 1600-tal (Lundmark 
1982:458). 

Etnologen Phebe Fjeliström har argumenterat emot Lundmarks tolkningar 
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och menar att renskötseln ej kan ha uppstått under den korta tidsperiod på 
10-20 år i början av 1600-talet som Lundmark påstår (Fjellström 1986:568-
574). 

Utifrån olika teoretiska utgångspunkter har alltså ett flertal forskare 
diskuterat renskötselns uppkomst, men trots det har slutsatserna varit 
tämligen likartade avseende renskötselns ålder och orsak. En grupp av 
forskare menar att renskötseln uppstått under historisk tid och den andra 
gruppen av forskare menar att renskötseln har introducerats tidigare, 
framförallt under vikingatid och tidig medeltid. Den främsta förklarings
modellen till renskötselns uppkomst är förändringar inom skinnhandeln. 

35 



3. Fältundersökningarna 

3.1. Bakgrund 

Sommaren 1983 inkom flera intressanta metallfynd till Silvermuseet i Arjeplog. 
En inbiten mineraljägare, Artur Vesterberg, hade vid sökandet efter mineraler 
med metalldetektor i sina hemtrakter i skogarna vid sjön Östra Kikkejaur i 
Arvidsjaurs kommun även påträffat många metallföremål. Vesterberg tog tillvara 
föremålen samt kontaktade dr Einar Wallqvist, Silvermuseets grundare och 
dåvarande museichef, och undrade om museet var intresserade av fynden. 
Givetvis var så fallet och föremålen lämnades in. 

De föremål som inkom till museet spände över en vid tidsperiod, från yngre 
järnålder, framförallt vikingatid, till 1700-1800-tal. Fynden fångade dr 
Wallqvists intresse och han införskaffade en metalldetektor för Silvermuseets 
räkning och anmodade undertecknad att ta med detektorn till något lämpligt 
undersökningsobjekt. 

På utskjutande moränuddar i de myrstråk som omger sjöarna Dellaur och 
Rackträsk, en mil väster om Arjeplog, hade jag i mitten av 1970-talet påträffat 
ett flertal härdar. Härdarna framträdde som upphöjningar i terrängen, oftast 
med några synliga stenar. Det var främst p g a de tidigare noterade härdarna 
som jag förlade undersökningen till detta område hösten 1983. Under
sökningen gav genast resultat. Flera föremål hittades och framförallt 
påträffades ytterligare ett flertal anläggningar, främst härdar. Vid den 
inledande inventeringen registrerades ett 25-tal härdar. Innan hösten var 
slut hade närmare ett 70-tal härdar påträffats. Metallfynden indikerade en 
liknande datering som fynden vid Östra Kikkejaur i Arvidsjaur kommun 
(Baudou 1988b:96). 

Vid inventeringen i Rackträskområdet påträffades de flesta föremålen i 
anslutning till härdar, alltså var det frågan om boplatsfynd. När Artur 
Vesterberg gjorde sina fynd var hans primära intresse att påträffa mineraler 
och därför noterade han inte fyndsammanhanget. Det visade sig sedan vid 
de kommande arkeologiska undersökningarna vid Östra Kikkejaur att de 
flesta fynden även här hade påträffats i anslutning till härdar på boplatser. 

Det påträffade arkeologiska materialet bestod främst av metallföremål, 
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framförallt p g a att metallsökare användes, samt härdar. Metallfynden 
indikerade att boplatsområdena vid Östra Kikkejaur och Rackträsk nyttjats 
under perioden yngre järnålder till 1700-1800-tal. Under sommaren 1984 
utfördes de första arkeologiska undersökningarna av de påträffade 
boplatslämningarna vid Rackträsk (Bergman-Hennix 1984). Ett samarbete 
inleddes mellan Silvermuseet och den arkeologiska institutionen vid Umeå 
universitet, vilket innebar att institutionen skulle utföra de arkeologiska 
undersökningarna. Institutionen genomförde en seminariegrävning vid 
Rackträsk 1985 (Bergman 1985) och vid Östra Kikkejaur 1985 (Mulk 1985), 
där den fortsatte 1986 (Liedgren 1986). Undersökningarna vid Rackträsk 
avslutades 1986 med inventering och utgrävning. I Rackträskområdet hade 
då registrerats närmare 200 härdar inom ett 3 km2 stort undersöknings
område (Bergman 1988). 

3.2. Forskningsprojektet 

Ett flertal av fynden från inventeringarna och undersökningarna knöt an 
till föremålen i de samiska metalldepåerna. Det låg nära till hands att koppla 
samman de två kategorierna av fynd. För att studera förhållandet mellan 
fyndkomplexen startades 1987 projektet "Vikingatida och medeltida 
bosättnings- och näringsformer i övre Norrlands inland" med dåvarande 

Pålnuvuoddo 

Lappland 

^JäknWiå Norrbotten 

^Reoraurälven 
^^braufäiven \ 
:e]XurA) Lappmyr^ ^Luleå 

-#Gråträsk 

vRacktra§& 

Vindelgfcansfele« 

rästerbottei 

Fig. 3:1. Lokaler där det utfördes 
viktiga fältarbeten inom projektet 
"Vikingatida och medeltida bosätt
nings- och näringsformer i övre 
Norrlands inland". Rackträsk är 
också markerat. Det är en av bo
platslokalerna som initierade pro
jektet. Metalldepåer där enbart 
inventeringar genomfördes (ofylld 
ring). Metalldepåer där även boplat
ser undersöktes (fylld ring). Bo
platslokaler där undersökningar 
genomfördes (fylld triangel). 

Umeå 
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professor Evert Baudou som projektledare. Forskningsprojektet inleddes 
med ett pilotprojekt. Sammanfattningen av pilotprojektet formulerades så 
här av Baudou: 

uDet nu befintliga arkeologiska källmaterialet i övre Norrland tillhör två strukturer 
som ännu inte kopplats samman. De välkända depåerna av metallföremål från ca 
1000-1350 återspeglar i första hand ideologi och ekonomi/ handel De sedan tre år av 
Umeå-institutionen undersökta boplatsernafrån vikingatid och äldre medeltid i Arjeplog 
-Arvidsjaurger kunskap om bosättningsmönster och näringar. Genom att knyta samman 
de två storafyndkomplexen skulle man få en helhetsuppfattning om kulturförhållanden 
i det inre av övre Norrland vid övergången förhistorisk-historisk tid som vi ännu saknar. 
För att nå detta mål behövsförst ettpilotprojekt som genom en systematiskfältinventering 
runt depåjynden ger en sammankoppling av depåer och bosättningsmönster. Resultatet 
skall ligga till grundför problemställningarna i ett senareprojekt; med mindre utgrävningar 
av samma slag som de redan genomförda i Arjeplog och Arvidsjaur". 

Pilotprojektets fältarbete genomfördes 1987 och utifrån de resultat som 
framkom kunde sedan projektet igångsättas. Projektets fältarbeten var i stort 
sett avklarade 1990, men mindre kompletterande inventeringar och 
undersökningar har utförts tom 1995. Avhandlingens forskningsmaterial 
grundar sig i huvudsak på resultat som kommit fram inom projektet. Jag 
har haft förmånen att få genomföra projektets fältarbeten, alltifrån den 
inledande faltinventeringen för pilotprojektet och sedan som grävningsledare 
vid de fortsatta arkeologiska undersökningarna. Jag deltog även de tre 
säsonger som Rackträskundersökningarna pågick och en säsong vid Östra 
Kikkejaur. Avhandlingen stödjer sig på den empiriska kunskap som erhållits 
genom dessa fältarbeten. 

3.3. Fältinventeringarna 1987-89 

Syftet med den inledande fältinventeringen 1987 för projektet "Vikingatida 
och medeltida bosättnings och näringsformer" var som tidigare nämnts, att 
påträffa boplatser vid de samiska metalldepåerna. Eftersom föremålsformer 
av samma typ som i depåerna hade framkommit på boplatserna vid Rackträsk 
och Östra Kikkejaur, så var förhoppningen att påträffa samma typ av 
boplatsmönster vid metalldepåerna. 

Med utgångspunkt från det arkeologiska materialet från Rackträsk och Östra 
Kikkejaur antogs att om ett liknande boplatsmönster påträffades nära de 

38 



samiska metalldepåerna, så var sannolikheten stor att ett samband förelåg 
mellan dessa två fyndkomplex. Målsättningen med den inledande 
fältinventeringen 1987 var alltså att försöka lokalisera boplatser i anslutning 
till depåerna. Boplatserna skulle indikeras av: 

1. Enbart härdar eller härdar eventuellt i kombination med kokgropar eller 

fångstgropar. 
2. Härdarna skulle förekomma i större eller mindre grupper. 
3. Boplatserna skulle finnas i miljöer och topografiska lägen som liknade 
boplatserna vid Rackträsk och Östra Kikkejaur. 

En indikation på de samiska metalldepåernas samhörighet med boplatserna i 
tid skulle vara att liknande föremål i metalldepåerna även förekom på boplatser. 

3.3.1. Metod 

Vid uppläggningen av inventeringsarbetet utgick jag ifrån att av de tolv 
kända metalldepåerna skulle de som var belägna i liknande miljö som 
boplatserna vid Rackträsk och Östra Kikkejaur bilda utgångspunkt för 
inventeringen. Detta innebar att de utvalda depåerna skulle vara belägna i 
skogsområdet i övre Norrlands inland. Metalldepåerna som hade dessa 
förutsättningar var åtta stycken. Av tidsskäl fick en uteslutas och följande 
sju valdes för inventeringen: Saivo, Atjekåive och Unna Saiva i Gällivare 
kommun, Seitaure i Jokkmokks kommun, Gråträsk i Piteå kommun, 
Vindelgransele i Lycksele kommun samt Bäsksjö i Vilhelmina kommun. 

Innan fältarbetet påbörjades studerade jag kartor över respektive metalldepå 
och utsåg lämpligt undersökningsområde. Topografiska kartan och 
vegetationskartan användes. Utgångspunkten var att inom en radie av en 
kilometer från depån skulle finnas lämningar som indikerade boplatser. Den 
uppskattade radien var hypotetisk och utgjorde enbart ett hjälpmedel för 
att avgränsa undersökningsområdet. Inventeringen utfördes genom 
punktinsatser inom den antagna avgränsningen på kartbladen. Målsättningen 
var att först lokalisera en lämplig miljö för boplatser och att hitta denna 
miljö så nära metalldepån som möjligt, helst inom första kilometerns radie. 
Förhoppningsvis skulle indikationer på boplatser komma inom detta 
undersökningsområde om de antagna förutsättningarna för boplatser fanns. 
Geografiskt är det en stor spridning mellan de sju metalldepåerna. Avståndet 
mellan den nordligast belägna, Saivo i Gällivare kommun och den sydligast 
belägna, Bäsksjö i Vilhelmina kommun, är ca 50 mil. 
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Vid planeringen av inventeringsarbetet var därför två faktorer avgörande, 
tiden och lokalkännedomen. Det måste snabbt kunna avgöras var de 
lämpligaste områdena för boplatser fanns. Genom att applicera 
bosättningsmönstret från Östra Kikkejaur och Rackträsk inom respektive 
undersökningsområde gick det att utesluta områden som inte var relevanta 
för inventeringen. Även andra områden som inte stämde överens med 
boplatsmönstret testades. 

För att få en jämförelse med metalldepåerna i skogslandet genomfördes 
1989 en inventering vid en av metalldepåerna i fjälltrakterna, Pålnuvuoddo. 
Depån är belägen fyra kilometer från Torne träsks västra ände, en kilometer 
in i Norge från riksgränsen räknat. Kompletterande inventeringar utfördes 
även i samband med de kommande undersökningarna av utvalda lokaler 
vid fyra av metalldepåerna; Saivo, Atjekåive, Gråträsk samt Vindelgransele. 

3.3.2. Undersökningsområden 

Fältarbetet inleddes alltid med att först lokalisera metalldepån och 
fortsatte med att försöka påträffa boplatserna. Vid samtliga metalldepåer 
påträffades indikationer på boplatslämningar. Boplatslämningarna 
utgjordes främst av härdar, men även ett flertal kokgropar påträffades. 
Fångstgropar påträffades vid tre av metalldepåerna. Inga boplatser hade 
tidigare påträffats i närheten av metalldepåerna. 

Tabell 3:1. Registrerade anläggningar vid metalldepåerna. Fångstgroparna vid Låisa inom 
Seitaureområdet samt fångstgroparna vid Pålnuvuoddo var kända sedan tidigare. Det 
visade sig även senare att de tio härdarna vid Grundfors (Vindelgransele) var kända via 
en tidningsartikel. Tidningsartikeln refererade till härdarna som gravar. 

Metalldepåer Härdar Kokgropar Fångstgropar Renvall 
Saivo 17 1 
Atjekåive 7 1 
Unna Saiva 6 1 
Seitaure 11 5 
Gråträsk 14 10 10 
Vindelgransele 22 1 
Bäsksjö 1 
Pålnuvuoddo 8 Ca 200 

De registrerade lokalerna uppvisar ett likadant bestånd av anläggningar som 
vid Rackträsk och Östra Kikkejaur. Bäsksjö skiljer sig från de övriga såtillvida 
att här registrerades enbart en renvall. Den skillnaden kan bero på 
inventeringstekniska problem, framförallt p g a svårinventerad terräng. 
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Eftersom metalldepåema var avgörande för vilka undersökningsområden 
som skulle inventeras, så benämns respektive område efter metalldepån. 

3.3.2.1. Saivo, Gällivare kommun, Lappland 

Offerplatsen är belägen söder om berget Dundret, ca 10 km från Gällivare. 
Fynden påträffades på en flack holme i NV delen av sjön Saivo. Holmen 
avskiljs från fastlandet av ett grunt sund, ca 20 m brett. I mitten av sundet 
är ytterligare en mindre holme. Holmen med offerplatsen börjar med en 
smal låg ås med tät vegetation, efter 30 m blir holmen bredare. Holmens 
bredaste mått är 15 m och efter den smala åsen är den 30 m lång. 
Vegetationen är tuvig torr myrmark som domineras av högvuxet ris och 
björk. Sjön omges i NV av ett vidsträckt myrområde. 

Vid inventeringstillfället fanns två stenar sekundärt uppställda på holmens 
SSÖ del. Form och läge gör att de kan tolkas som seitar (stengudar). Stenarna 
består av märkliga naturformationer som skapats genom vattenerosion. Vid 
en av stenarna låg två sentida mynt. Varken Hallström eller Manker nämner 
någonting om dessa seitar i sina arbeten. 

Undersökningsområdet är beläget VNV om sjön Saivo. Terrängen utgörs 
av en hög moränås som sträcker sig i riktning NV-SÖ. I NNÖ avplanar 
åsen mot myrmark. Här övergår terrängen till vidsträckta myrstråk med 
inslag av mindre tjärnar. På de flacka partierna av moränåsen påträffades 
ett flertal boplatser och här utgörs vegetationen av barrskog av lavristyp. 
Boplatserna är belägna inom avståndet 1-3 km NV om metalldepån. 
Sammanlagt registrerades 17 härdar samt en kokgrop. 

Dundret ^ 

Offerplats 

Saivovaara 
Akkavaara 

Fig. 3:2. Registrerade boplatser vid 
Saivo. Totalt påträffades 17 härdar 
samt en kokgrop vid det stora 
myrstråk som sträcker sig fram till 
offerplatsen och sjön Saivo. Härd
arna 9, 10, 13 och 14 har under
sökts. 

o 2 km 
Myr Vatten 
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3.3.2.2. Unna Saiva, Gällivare kommun, Lappland 

Metalldepån ligger vid två stenblock, på en mindre udde i VSV delen av 
sjön Unna Saiva. Sjön är belägen norr om Stuor Saiva, som är den större av 
de bägge sjöarna. De två stenblocken skjuter ut i vattnet, men är landfasta. 
Det inbördes avståndet mellan blocken är två meter. Terrängen intill 
fyndplatsen består av fast myrmark med inslag av torrare partier i anslutning 
till stenblocken. Huvuddelen av fynden är gjorda på den landfasta delen 
intill de bägge stenblocken samt ovanpå det NNV stenblocket. Ett område 
väster om metalldepån inventerades, men inga lokaler framkom. Terrängen 
var här svårinventerad främst pga vegetationen, som utgjordes av ett väl 
slutet fältskikt med främst mossor och bärris samt tät barrskog. Ett nytt 
inventeringsområde utsågs. Det var beläget en kilometer söder om byn 
Storsaivis och ligger tre kilometer söder om metalldepån. Här registrerades 
ett flertal anläggningar som indikerade boplatser. Anläggningarna påträffades 
intill en mindre myr samt vid en tjärn. Terrängen är småkuperad med inslag 
av myrstråk. Vegetationen utgörs av barrskog av lavristyp. 

De registrerade anläggningarna utgörs av sex härdar och en kokgrop. Vid 
en av härdarna påträffades med hjälp av metallsökare en pilspets av järn. 

3.3.2.3. Atjekåive, Gällivare kommun, Lappland 

Metalldepån är belägen 17 km V om Nattavaara, på sydsidan av berget 
Atjekåive nära bergets högsta punkt. Fynden påträffades vid ett 
klippöverhäng som bildar en mindre avsats i en rasbrant. Klippöverhänget 
skjuter ut 1,1 m från fast berghäll och är 3 m brett. Det består av två skiktade 
stenhällar, 0,5 m tjocka. Höjden mellan markytan till under överhänget är 
1,5 m. Den fasta berghällen är vittrad med djupa sprickor horisontalt och 
vertikalt. I sprickorna ska de flesta av föremålen ha varit placerade. Den 
omgivande terrängen består av blockrik moränmark. Vid inventeringstillfället 
1987 fanns mindre förmultnade hornfragment på markytan under 
klippöverhänget. 

Fig. 3:3. Pilspetsen påträffades intill 
en av härdarna. Tången är omvriden 
intill bladet. Teckning Eva Rosen-
dahl-Löfstrand. 
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Fig. 3:4. Landskapsbild från offerplatsen vid Atjekåive mot SV. Intill den tjärn som 
markerats påträffades boplatserna. 

I anslutning till metalldepån och på norra sidan av berget inventerades ett 
mindre område. Terrängen är kuperad och består till stora delar av storblockig 
moränmark. Inga indikationer på boplatser framkom. Ett undersöknings
område utsågs, beläget ca 800 m SV om metalldepån. Här är terrängen 
flack med ett flertal mindre sjöar och myrstråk. Vegetationen utgörs av 
barrskog av lavristyp. På moränryggarna och avplanande partier intill en av 
småsjöarna framkom ett flertal boplatsindikerande anläggningar. 

De registrerade anläggningarna utgörs av en kokgrop samt sju härdar. 

Fig. 3:5. Registrerade an
läggningar vid Atjekåive. I 
ett landskap med småtjärnar 
och stora myrstråk påträff
ades sju härdar samt en kok
grop. Totalt under-söktes 
fem anläggningar, härdarna 
3, 4, 5 och 8 samt kok
gropen. 

)lats 

500 m 
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3.3.2.4. Seitaure, Jokkmokks kommun, Lappland 

Metalldepån är belägen på en utskjutande udde i sjön Seitaures SV del. 
Udden är en smal moränås och den sträcker sig 45 m ut i sjön. Den avslutas 
av ett bredare och flackare parti. I anslutning till uddens spets finns ett 
större stenblock som är landfast och skjuter ut två meter i sjön. Udden är 
beväxt med en tät vegetation av bärris och mossa och blandskog. Den 
omgivande terrängen består av myrmark. Fynden gjordes intill stenblocket. 
Det samiska namnet på udden är Passenjarga, vilket betyder "den heliga 
udden". 

Ett område inventerades VNV om byn Högträsk samt på södra sidan av 
sjön Seitaure. På norra sidan inventerades ett mindre område. Terrängen är 
kuperad med inslag av små sjöar och myrstråk. Vegetationen utgörs av 
barrskog av lavristyp. Flera boplatsindikerande anläggningar registrerades 
inom avståndet 0,5-1,5 km från metalldepån. 

Ytterligare ett undersökningsområde utsågs 3 km norr om metalldepån, 
vid sjön Låisa. Här påträffades flera anläggningar söder om en mindre sjö, 
norr om Låisa. Vegetationen utgörs även här av barrskog av lavristyp. Ett 
fångstgropssystem fanns sedan tidigare registrerat 800 m söder om de 
påträffade anläggningarna. Det består av fem gropar och sträcker sig i VSV-
ONO mellan sjön Låisa och en tjärn. Systemet skär av en moränås som går 
i nord-sydlig riktning mellan sjöarna. 

Sammanlagt registrerades elva anläggningar, som alla utgjordes av härdar. 

3.3.2.5. Gråträsk, Piteå kommun, Norrbotten. 

Metalldepån är belägen vid sjön Tjautjer ca 2 km SSV om byn Gråträsk. 
Fyndet påträffades vid det strandhak, som hade bildats efter det att sjön 
reglerats i slutet av 1800-talet för att få tillgång till slåttermark. Fyndplatsen 
består idag av myrmark med en rik moss- och buskvegetation. 

Ett undersökningsområde i anslutning till metalldepån och i riktning NNÖ 
och norr om denna inventerades. Terrängen är kuperad med inslag av sjöar, 
tjärnar och en del mindre myrstråk. Flera boplatsindikerande anläggningar 
registrerades. Där lokalerna påträffades består vegetationen av barrskog av 
lavristyp. Två andra områden utsågs också som lämpliga för en inventering. 
Ett område är beläget ca 2 km väster om metalldepån, vid sjöarna Stor 
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Lappträsket och Lill Lappträsket. Här påträffades inga lokaler. Under
sökningsområdet var till stora delar stört av markplöjning. Vegetationen 
utgörs av barrskog av lavristyp. Det andra området är beläget 5 km SSÖ 
om metalldepån, öster om Långtjärn och norr och öst om Arvsträsket. Här 
hittades flera anläggningar. Terrängen är flack med inslag av högre 
moränkullar och små myrstråk. Vegetationen består av barrskog av lavristyp. 

Sammanlagt registrerades 14 härdar, 10 kokgropar samt fem fångstgropar. 

Fig. 3:6. Registrerade lokaler 
vid Tjautjer, Gråträsk. Totalt 
påträffades 14 härdar, 10 
kokgropar samt fem fångst
gropar. Härdarna 2 och 3 har 
undersökts. Offerplatsfynd
et är beläget intill den gamla 
strandlinjen vid sjön Tjau
tjer. Sjön utdikades i början 
av 1900-talet för översil-
ningsängar. 

2\ 
-25 

500 m 

3.3.2.6. Vindelgransele, Lycksele kommun, Lappland 

Metalldepån är belägen på en utskjutande udde från Vindelälvens västra 
strand. Udden kallas Björkfallsudden och sträcker sig i SSÖ riktning. Nära 
uddens SSÖ spets ligger platsen för fyndet. Udden är starkt påverkad av 
odlingsverksamhet som sedan ett antal år är nedlagd. Vid inventeringstillfället 
växte en tät buskvegetation på udden. 

Ett undersökningsområde beläget i anslutning till metalldepån inventerades. 
Det koncentrerades till västra sidan av Vindelälven och till Lappvallheden 
öster om metalldepån på östra sidan av älven. Den västra sidan präglas av 
flackare partier med inslag av mindre moränåsar och ställvis branta strandhak 
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intill älven. Inventeringsområdet öster om älven har en liknande terräng. 
Ett flertal anläggningar påträffades på ömse sidor av älven. Vegetationen 
utgörs av barrskog av lavristyp. 

I en gammal tidningsartikel fanns uppgifter om att ett antal gravar påträffats 
vid Grundfors 7 km SSÖ om Vindelgransele. I artikeln fanns ett foto 
publicerats. Av fotot gick det att konstatera att gravarna var härdar. Därför 
inventerades ett område SSÖ om byn Grundfors. Inom undersöknings
området registrerades ett flertal boplatsindikerande anläggningar. 
Anläggningarna är belägna på en hög moränås öster om Vindelälven. 
Vegetationen utgörs av barrskog av lavristyp. 

De registrerade anläggningarna utgörs av 22 härdar samt en kokgrop. Av 
härdarna påträffades tio vid Grundfors. 

3.3.2.7 Bäsksjö, Vilhelmina kommun, Lappland 

Metalldepån är belägen i västra delen av Bäsksjön på en smal flack tuvig 
moränås som följer strandlinjen. I väster är åsen omgiven av myrmark. I 
norr begränsas den av en grävd kanal för en båtlänning. 

Bäsksjön är omgiven av stora myrstråk och vegetationen utgörs av ett väl 
slutet fältskikt med främst mossor och bärris samt tät barrskog. Detta 
försvårade inventeringen avsevärt. Flera undersökningsområden testades, 
men fick överges p g a svårinventerad terräng. Emellertid gjorde ett tips 
från informanten Sixten Filipsson att en lokal registrerades på norra sidan 
av Bäsksjön på en plats som lokalt kallas för "lappvallen". 

Renvallen har en utsträckning på 60x50 m (Ö-V). Vid en förhöjning, 10x10 
m, i centrum av renvallen framkom vid provstick med sond ett 0,15 m tj 
kulturlager med inslag av kol och eldpåverkad jord. 

3.3.2.8 Pålnuvuoddo, Bardu Sördal, Tromsfylke, Norge 

Metalldepån är belägen på en höjdrygg i en djup dalgång omgiven av kalfjäll. 
I dalen finns förutom depån ett fångstgropssystem som sträcker sig mot 
söder till Pålnoviken. Fångstgropssystemet innehåller 210 gropar och har 
ingående redogjorts för av Ernst Manker i arbetet "Fångstgropar och 
stalotomter" 1960. Depån ligger i kanten av höjdryggen som sträcker sig i 
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NNÖ-SSV riktning och som mot SSV avslutas med ett brant stup ned mot 
utloppet på den jokk som rinner ut i Sörälven. INNÖ begränsas höjdryggen 
av ett brant bergsparti som höjer sig ett femtiotal meter över höjdryggen. 
Centrum för metalldepån är 25 m från höjdens SSV begränsning. Här finns 
stora mängder renhorn. Renhorn låg blottade i dagen såväl ovanpå 
höjdryggen som nedanför ett mindre stup i VNV delen av höjdryggen. 
Nedanför stupet, som är två meter högt, sluttar terrängen kraftigt ned mot 
ett sel. Största koncentrationen av horn påträffades i sluttningen under stupet. 
Här var renhorn synliga ovanpå marken och i grässvålen där stora horn 
stack ut. I sluttningen är en rik örtvegetation, som förmodligen beror på 
den näring som hornen ger. Renhornen som iakttogs på platsen utgjordes 
enbart av stora kraftiga horn (sarvhorn). I väggen på stupet, som närmast 
bildar en grotta, finns större sprickor som skjuter in i berget. Namnet på 
metalldepån är Pålnovuoddo Uhripaike som betyder Pålnobottens offerplats 
(Manker 1957:122). 

Två områden inventerades. Det ena området är beläget en kilometer söder 
om metalldepån vid ett näs som åtskiljer två små sjöar. Här påträffades tre 
härdar. Det andra området som inventerades är beläget tre kilometer VNV 
om metalldepån i en dal uppe på kalfjället Lullehacarro. I dalgången finns 

ett system av småtjärnar och här påträffades fem härdar. 

3.4 Resultat 

Utifrån de tre villkoren som uppställts, så gav fältinventeringen ett positivt 
resultat vid sju av metalldepåerna vad det gäller frågan huruvida det 
konstaterade bosättningsmönstret vid Rackträsk och Östra Kikkejaur även 
fanns vid metalldepåerna. Det viktigaste sambandet mellan de båda 
fyndkomplexen är härdarna. Härdarna är en direkt indikation på bosättning 
och det var nödvändigt att påträffa härdar vid depåerna för att kunna påstå 
att ett samband fanns mellan de samiska metalldepåerna och boplatser. 

Metalldepåerna är belägna på geografiskt väl skyddade och svåråtkomliga 
platser och de lämpligaste boplatslägena återfinns inte i absolut närhet av 
depåerna. De flesta boplatserna påträffades inom avståndsintervallet 0,5-
1.5 km från offerplatsen. Vid Unna Saiva var avståndet lite längre till 
boplatserna, närmare tre kilometer. Det här var emellertid det område 
närmast metalldepån som hade de bästa förutsättningarna för boplatser 
avseende topografi och vegetation. 
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3.4.1. De registrerade typerna av härdar 

Härdar är anläggningarna som framförallt utmärker boplatserna och de kan 
indelas i olika typer beroende på form, storlek och konstruktion (se kapitel 
5). Ibland är härdtypen osäker eller obestämbar p g a att härden är störd 
naturligt av t ex rotvältor. Härdarna kan även vara omrörda genom att stenar 
är urplockade för andra ändamål, t ex vid anläggandet av en ny härd. I vissa 
fall kan också härden vara så kraftigt övermossad att det är svårt att bestämma 
härdens morfologi. 

Tabell 3:2. Registrerade härdtyper inom inventeringsområdena vid de samiska 
metalldepåerna 

Form Stenp. Ställvis stenp. Ej stenp. Större sten på 
kortsida 

Oval 21 9 10 5 

Närmast oval 12 3 1 2 

Rektangulär 2 1 1 

Närmast 6 3 1 3 

Rund 1 2 

Härdarnas storlek varierade inom respektive undersökningsområde, t ex i 
Vindelgransele mellan måtten 0,85-1,5 m i längd och 0,7-1,05 m i bredd. 
Vid en jämförelse mellan lokalerna, så kunde konstateras att härdar med 
oval form med stenpackning samt närmast ovala med stenpackning 
dominerade. Så var även fallet vid Rackträsk. Här var den ovala härden med 
stenpackning vanligast (Bergman 1988). Variationen i storlek visade på ett 
likartat förhållande mellan Rackträskområdet och sju av undersöknings
områdena. Dateringarna på härdarna från Rackträsk indikerade att ett flertal 
härdar inom de inventerade områdena morfologiskt kunde tillhöra 
vikingatid-medeltid. Ett flertal härdar hade en större plan sten på ena 
kortsidan. Etnologiska paralleller finns till den samiska arran, som kan ha 
en större uppställningssten på ena kortsidan. Härdar med uppställningsstenar 
påträffades även vid Rackträsk och Östra Kikkejaur. Runda härdar 
påträffades enbart i fjällområdet vid Pålnuvuoddo och fem av de ovala 
härdarna utan stenpackning hittades också här. 

3.4.2. Rumslig distribution 

Vid inventeringsarbetet i Rackträskområdet noterades snart att härdarna 
framträdde i ett visst mönster. Härdarna fördelade sig på ett antal större 
grupper med ca 20-50 eldstäder. Inom den större gruppen förekom i sin 
tur mindre grupper med två-fem härdar (Bergman 1988). Vid Östra 
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Kikkejaur uppvisade härdarna samma rumsliga spridning. Villkor nummer 
två var att härdarna som påträffades skulle ha en liknande rumslig spridning. 

Vid Saivo var härdarna fördelade på fyra grupper. Grupperna bestod av 
tre-fyra härdar och inom respektive grupp fanns varierande härdtyper. 

Vid Atjekåive registrerades sju härdar samt en kokgrop runt en mindre 
tjärn. Härdarna låg parvis samt enstaka med varierande härdformer. 

De inventerade områdena vid Seitaure visade på två mönster av rumslig 
spridning. I området SÖ om Seitaure förekommer de registrerade härdarna 
som enstaka anläggningar i terrängen. Det andra området, vid sjön Låisa, 
påvisade ett motsatt förhållande. Här är sex härdar koncentrerade till en 
grupp. Härdarna bildade ej heller här någon morfologisk enhet, utan de sex 
härdarna skilj de sig åt i form, storlek och konstruktion. 

Inom det område som inventerades vid Unna Saiva är härdarna fördelade 
på två grupper. En grupp består av fyra härdar och den andra av två härdar 
samt en kokgrop. Gruppen med fyra härdar är belägen vid en mindre myr 
och härdarna är av olika typer. 

Vid Gråträsk noterades ett likartat förhållande. Här uppträder härdarna i 
fyra grupper. Två grupper består av två härdar och de två övriga tre härdar. 
Kokgroparna bildar en egen grupp. 

De registrerade härdarna inom undersökningsområdet intill metalldepån 
vid Vindelgransele består av tre grupper med två till fem härdar. Vid det 
andra undersökningsområdet, vid Grundfors, 7 km SÖ om Vindelgransele, 
registrerades en grupp på elva härdar inom ett 60x30 m stort område. 

Den rumsliga spridningen av härdarna intill dessa depåer stämmer väl 
överens med boplatsmönstret vid Rackträsk- och Östra Kikkejaurområdena. 
Även vid metalldepån Pålnuvuoddo, som är belägen i fjällmiljö, finns ett 
liknande boplatsmönster med åtta härdar belägna inom avståndsintervallet 
1-3 km från depån. 

Vid Bäsksjö påträffades enbart en renvall, ca 800 m från metalldepån. 
Resultatet från Bäsksjö kan givetvis innebära att förhållandet mellan 
boplatsmönster och metalldepåer ej finns här. 
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3.4.3. Topografi och miljö 

Lokalerna som påträffades i skogslandet vid fältinventeringarna är alla 
belägna i områden med mindre sjöar, tjärnar samt vid mindre och större 
myrstråk. Boplatserna ligger ofta på flacka moränhöjder och i svagt sluttande 
moränmark. De påträffades även på utskjutande moränuddar i myrmark 
samt på avgränsade terrasseringar i småkuperad moränmark. Boplatserna 
var belägna nästan uteslutande i väldränerad moränmark där vegetationen 
framförallt utgörs av ett tunt skikt av olika lavar. Det dominerande barrträdet 
är tall. Den här vegetationstypen utgör framförallt utmärkta renbetesmarker. 
Andra områden med annan vegetationstyp och topografi testades vid 
Atjekåive och Gråträsk, men inga boplatsindikerande anläggningar framkom. 
Alla boplatser som påträffades vid inventeringarna är således belägna i 
liknande lokala miljö och i samma topografiska lägen samt har samma 
vegetationstyp som vid Rackträsk och östra Kikkejaur. Ett undantag utgör 
som tidigare nämnts Pålnuvuoddo. Eftersom det är beläget uppe i 
högfjälls terräng finns här en helt annan typ av vegetation och topografi. 

Om lokalerna påträffats i andra topografiska lägen samt om inga lokaler 
påträffats på tallhedarna vid de aktuella samiska metalldepåerna hade givetvis 
sannolikheten mellan ett samband med det iakttagna boplatsmönstret vid 
Rackträsk och Östra Kikkejaur och metalldepåerna minskat. 

3.5. Utgrävningarna 

Fyndmaterialet och dateringarna från Rackträskundersökningarna hade 
indikerat en vid spridning över tid av boplatserna. Så för att få en uppfattning 
om de påträffade boplatslämningarna föll inom samma tidsram som 
metalldepåerna, så fortsatte fältarbetet med undersökningar av anläggningar 
på utvalda lokaler. En kvalitetsmässig bedömning gjordes av boplatserna, 
avseende närhet till metalldepån och hur karaktäristiskt boplatsmönstret 
uppträdde i landskapet. Det var också viktigt att få en bra geografisk 
spridning av lokalerna som skulle undersökas. Av de registrerade boplatserna 
ansågs boplatser vid fyra av metalldepåerna ha de bästa förutsättningarna. 
Det var boplatser vid Saivo och Atjekåive i Gällivare kommun, Gråträsk i 
Piteå kommun samt Vindelgransele i Lycksele kommun. 
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3.5.1. Saivo 

Sammanlagt undersöktes fyra härdar på boplatserna vid Saivo. Härdarna A 
9 och A10 var belägna ca 2 km NNV om metalldepån intill det stora myrstråk 
som sträcker sig fram till metalldepån. Härdarna var anlagda på delvis stenig 
moränmark som lutade svagt mot myren. Det inbördes avståndet mellan 
härdarna var en meter. Före avtorvning var härdarna synliga i terrängen 
som ovala svaga förhöjningar med enstaka delvis synliga kantstenar. 

En yta på 8 m2 utstakades så att båda anläggningarna kom inom samma 
undersökningsyta. Efter framrensning framträdde A 9 som en oval stenring, 
1,3x0,9 m stor (VNV-ÖSÖ) med 16 kantstenar, 0,1-0,4 m stora. Innanför 
kantstenarna fanns inte någon stenpackning. Kantstenarna var ställvis glest 
sammanfogade, framförallt i SÖ delen av härden. Fem av stenarna hade en 
plan ovansida. Innanför kantstenarna framkom en mörkbrun fyllning av 
sot och kolpartiklar. Den här härdfyllningen framkom direkt under torv 
och var 4-5 cm tjock. I härdens SÖ del framkom ett tiotal brända ben i 
härdfyllningen. 

Härden A 10 framträdde efter framrensning också som en oval anlagd 
stenring, 1,15-1,0 m stor. Härdens utsträckning begränsades med 18 
kantstenar, 0,1-0,3 m stora. Innanför kantstenarna framkom en 2-3 cm tjock 
härdfyllning. I centrum av härden fanns ett mindre område där 
härdfyllningen var 0,1 m tjock. Brända ben påträffades i centrum och i 
norra delen av härden. Undersökningsytan utanför härdarna var smågropig 
och ojämn. I centrum av undersökningsytan påträffades mellan härdarna 
ett obestämbart mindre järnfragment samt två järnhäktor från någon typ 
av klädedräkt. Ett fragment av eldslagningsflinta framkom vid sållning av 
material från norra delen av A 10. 

Sammanfattningsvis kan sägas att härdarna har likhet i konstruktion, form 
och storlek. Några mindre skillnader finns emellertid mellan anläggningarna. 
AIO har en härdfyllning som är försänkt i förhållande till kantstenarna. A 9 
har en härdfyllning som tangerar kantstenarna. Härdstenarna i A 9 är mer 
plana och skörbrända än i A10, där stenarna är rundade och inte så påverkade 
av eld att de blivit skörbrända. Härdarnas inbördes avstånd gör att de inte 
kan tolkas som samtida. De är anlagda för nära varandra för att kunna 
brukats vid samma tillfälle. 
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704/300,5 ~ 700/300,5 
Fig. 3:7. Planritning över härd A 9 till vänster och A 10 till höger. Fynd av två järnhäktor 
samt ett obestämbart järnfragment påträffades i centrum av undersökningsytan. 

Härdarna A 13 och A 14 var belägna en kilometer VNV om metalldepån i 
svagt sluttande moränmark. Härdarna var före undersökningen övermossade 
med enstaka delvis synliga härdstenar. Två undersökningsytor på 4 m2 

utstakades. Sedan A 13 frilagts utgjorde 13 skörbrända kantstenar, 0,1-0,25 
m stora, härdens begränsning. I NNÖ delen av härden bestod emellertid 

Fig. 3:8. Vy över härdarna 9 
och 10 mot Dundret, med det 
stora myrområdet som går 
fram till offerplatsen i bak
grunden. 

begränsning enbart av härdfyllning. Härdens form var oval och den var 
1,3x0,9 m stor (NNÖ-SSV). I centrum av härden framkom ställvis små 
skörbrända stenar, 0,05-0,1 m stora. Under torv framkom ett 0,12 cm tjockt 
lager med härdfyllning. Härdfyllningen visade sig ha en stratigrafi, bestående 
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av två lager med härdfyllning åtskiljda av ett 2 cm tjock sandigt jordlager 
samt ett antal flata skörbrända stenar, 0,05-0,1 m stora. I bägge lagren av 
härdfyllning framkom rikligt med brända ben. En mindre grop framkom 
0,5 m SÖ om härden, 0,6x0,4 m stor och 0,1 m djup. En förklaring till den 
uppkomna stratigrafin måste vara att jord från den intilliggande gropen 
påförts härden efter olika brukningsperioder. Intill härden påträffades ett 
kopparbleck i två delar som sammanfogats med en järnnit och i gropen 
framkom del av en järnpryl, eldslagningsflinta samt ett obränt ben. Vardera 
ett kolprov från de två lagren med härdfyllning har analyserats. Kolprovet 
från lager I gav en datering till 1280-1420 AD och kolprovet från lager II 
gav en datering till 1039-1276 AD. 

Fig. 3:9. Efter framrensning framträdde 
härden A 13 tydligt mot blekjorden. I gropen 
nere till höger om härden påträffades en 
avbruten järnpryl, flinta för eldslagning samt 
ett obränt renben. 

498/300 498/302 

Rödfärgning 

Kol A-horisont 

9.00 

I Torv 

Härdfyllning 

Fig. 3:10. Profilen på A 13 är synlig som en mörkfärgad förhöjning (härdfyllning) ovanpå 
blekjordsskiktet (A-horisont). I mörkfärgningen framkom två lager av härdfyllning, åtskiljda 
av ett sandigt jordlager. 
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A 14 var belägen 52 m SSÖ om A 13. Efter framrensning avgränsades härden 
av 13 kantstenar, 0,15-0,25 m stora. Härdstenarna hade inte påverkats av eld så 
att de blivit skörbrända, däremot var de kraftigt sotfärgade. Innanför kantstenarna 
framkom också enstaka sotfärgade stenar. Härdens form var oval, 0,9x0,8 m 
stor. Hela ytan innanför kantstenarna bestod av en 3-5 cm tjock något försänkt 
härdfyllning. I härdfyllningen påträffades enstaka brända ben. Intill härden 
framkom ett knivblad av järn samt obrända ben. Ett kolprov från härden har 
analyserats och det gav en datering till 1413-1486 AD. 

3.5.2. Atjekåive 

Boplatserna är belägna vid en mindre tjärn 800 m SV om offerplatsen. Av 
de åtta registrerade anläggningarna så undersöktes fem; fyra härdar och en 
kokgrop. 

Kokgropen A 2 var belägen på krönet av en mindre moränås med 
utsträckning i Ö-V riktning norr om tjärnen. Före undersökningen var 
kokgropen synlig som en rektangulär försänkning i terrängen, ca 2,1x0,7 m 
stor och 0,1 m djup. En svag antydan till vall fanns norr om gropen. Halva 
anläggningen undersöktes och som undersökningsytor utstakades två ytor, 
så att de bildade en korsprofil av kokgropen. Den sammanlagda 
undersökningsytan var 6 m2. Efter avtorvning framkom ställvis skörbrända 
stenar samt sotiga lätt eldpåverkade stenar, 0,1-0,25 m stora. Ett tunt 
blekjords skikt hade bildats ovanpå anläggningen och det var delvis 
sammanblandat med sot och kolbitar. 

Kokgropen var, efter friläggning, rektangulär och 2,1x1,0 m stor (Ö-V) och 
0,3-0,4 m djup. Nedgrävning av gropen var väl avgränsad mot B- och C-
horisonten (anrikningsskiktet och älven) genom ett rödfärgat eldpåverkat 
jordlager. Innanför rödfärgningen framkom skörbrända stenar, 0,15-0,35 
m stora. Sot och stora kolbitar framkom såväl ovanpå som mellan stenarna. 
I bottenplanet av kokgropen fanns närmast en bädd av stora kolbitar under 
de skörbrända stenarna. Ett kolprov från anläggningen har analyserats och 
gav en datering till 542-656 AD. 

Härden A 3 var belägen 31m öster om kokgropen på ett avplanande parti 
av moränåsen. Terrängen sluttade svagt mot tjärnen. Härden var övertorvad 
och framträdde i terrängen genom att sju av härdens stenar delvis var synliga. 
En undersökningsyta på 9 m2 utsågs. Efter friläggningen visade det sig att 
härden inte var intakt. Störningar från en intilliggande stor stubbe gjorde 
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att form och storlek inte gick att bestämma. Inom den undersökta ytan 
fanns även skörbrända stenar från härden utspridda. De stenar som fanns 
kvar av härdens konstruktion var skörbrända och 0,1-0,2 m stora. Intill och 
sammanblandade med härdstenarna fanns en härdfyllning som i centrum 
av härden var 5 cm tjock. I härdfyllningen framkom rikligt med brända 
ben. Fynd av tre obestämbara järnfragment gjordes intill härden samt två 
fragment till en malmklocka (pingla). Historiskt är det känt att skogssamer 
pinglade i skällor för att samla ihop sina renar (Ruong 1944:93). Fragmenten 
från malmklockan skulle kunna härröra från en sådan pingla. Från härden 
har ett kolprov analyserats och det gav en datering till 1192-1389 AD. 

Härden A 4 var belägen 28 m ÖNÖ om A 3 i svagt sluttande terräng. Före 
undersökningen var härden kraftigt övermossad och tre stenar från kanten 
av härden var delvis synliga. En yta på 1,5x1,2 m avtorvades så att 
anläggningen framkom. Efter friläggning var härden oval och 1,4x1,0 m 
stor (N-S). Härden utgjorde inte någon förhöjning och bestod av flata 
skörbrända stenar, 0,2-0,3 m stora. De plana stenarna täckte hela härdens 
yta. Rikligt med kol framkom ovanpå och mellan härdstenarna. Ett mindre 
område med härdfyllning fanns nära centrum av anläggningen. I 
härdfyllningen var inslag av mindre brända ben. Ett kolprov från härden 
har analyserats och gav en datering till 662-872 AD. 

A 

Fig. 3:11. Härden A 4, Atjekåive. Härden 
består av flata skörbrända stenar. Rikligt 
med kol framkom såväl ovanpå som mellan 
stenarna. Datering på härden 662-872 AD. 

,2 

Härden A 5 var belägen på en avplanande moränåshöjd drygt 100 m öster 
om föregående härd. Elva stenar från kanten av härden var delvis synliga, 
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tre av stenarna var urplockade och sekundärt placerade intill härden. En yta 
på 4 m2 undersöktes och efter framrensning framträdde härden som en 
oval stenring, 1,5x1,2 m stor (Ö-V). De tolv kantstenarna, 0,25-0,35 m stora, 
som utgjorde härdens begränsning var måttligt skörbrända och några var 
enbart sotfärgade. Ytan innanför kantstenarna bestod av en 2-10 cm tjock 
härdfyllning. I härdfyllningen framkom rikligt med brända ben och det gick 
även att urskilja en stratigrafi av brända ben i härdfyllningen. I ytan av 
härdfyllningen direkt under torv var benfragmenten ej hårt brända utan 
mest sotfärgade. De mer brända benen framkom 5 cm ned i härdfyllningen 
samt fastsintrade under densamma. Stratigrafin tyder på att härden brukats 
vid flera tillfällen. 

Ett flertal föremål påträffades direkt under torv i härden, flera var av sentida 
karaktär som fragment av kritpipor, glasfragment. Intill härden fanns 
järnspikar, en järnkedja m m och utanför undersökningsytan påträffades en 
fingerring med metallsökare. Fingerringen har en röd pärla som är fastsatt 
på en ring av koppar. Härdens datering är 1327-1440 AD. 

598,9/545 598,9/547 

Fig. 3:12. Härden A 5 vid Atjekåive. Härden består av en kantkedja med stenar. Innanför 
stenarna är en mörkbrun fyllning av kol, sot och brända ben. Från norra delen av härden 
är tre stenar urplockade. 

Härden A 8 var belägen på krönet av en mindre moränås som löper efter 
tjärnens södra strand. Före avtorvning var anläggningen synlig som en 
övermossad förhöjning i terrängen. En yta på 1,5x1,4 m undersöktes. Efter 
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friläggning avgränsades härden främst av den mörkbrunfärgade 
härdfyllningen. I och intill härdfyllningen framkom ett femtal skörbrända 
stenar, 0,05-0,3 m stora. Härden hade en oregelbunden form och var 1,05x0,9 
m stor (Ö-V). Härdfyllningen var 2-10 cm tjock och genom hela lagret av 
härdfyllning framkom brända ben. Obrända ben låg i anslutning till härden. 

Ett flertal fragment av kopparbleck framkom direkt under torv intill härden 
samt i härdfyllningen. Två av fragmenten var ornerade. En del av ett 
kritpipsskaft hittades strax öster om härden. Under torv ovanpå 
härdfyllningen framkom skärvor av porslin. Härdens konstruktion var störd 
och det kan vara en indikation på att anläggningen har varit nyttjad vid ett 
flertal tillfällen. Ett kolprov från härden har analyserats och det gav en 
datering till 1412-1480 AD. 

Fig. 3:13. Ornerat kopparbleck påträffat vid härd 8, Atjekåive. 
Motivet är inristat med en knivudd och utgörs av två kåtor 
intill varandra ovanpå en punktad halvcirkel. Motivet kan även 
tolkas som en större kåta som innesluter två mindre kåtor. 
Teckning Eva Rosendahl-Löfstrand. 

3.5.3. Gråträsk 

De anläggningar som påträffades närmast metalldepån vid Tjautjer, Gråträsk 
var två härdar. Härdarna var belägna 500 m NNÖ om depån på en 
avplanande moränås som sträcker sig mellan en mindre tjärn, Tjärnmyrtjärn 
samt den utdikade sjön Tjautjer. 

Härden A 2 var före avtorvning synlig som en decimeter hög oval förhöjning 
i terrängen. Tre kantstenar från härden var delvis synliga. En under
sökningsyta på 4,4 m2 avtorvades och efter friläggning hade härden en oval 
form och var 1,4x0,85 m stor (NNÖ-SSV). Härdens utsträckning 
begränsades av härdfyllning, ett kollager samt glest med skörbrända stenar, 
0,1-0,25 m stora. I SSV delen av härden avtar härdfyllningen och övergår i 
rödbränd jord. Enbart härdens VNV kant har en regelbunden begränsning 
av skörbrända stenar. I centrum av härden var ett område med försintrad 
härdfyllning, som innehöll koncentrationer av brända ben. Vid nedgrävning 
av härden framkom två lager av härdfyllning. Lagren var åtskiljda av ett 
eldpåverkat rosafärgat sandblandat jordlager. Härdens stratigrafi har 
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tillkommit efter olika brukningsperioder och den jord som påförts härden 
kommer troligen från en avlång grop VNV om härden. I båda lagren fanns 
rikligt med brända ben. Från det undre lagret av härdfyllning framkom fyra 
ornerade brända ben (se fig 7:1). Ett flertal fynd framkom i och intill härden, tre 
synålar av järn, två metallsmältor varav en troligen är en tennsmälta, två knivblad 
samt flera fragment från eldslagningsflintor. En pilspets av järn påträffades med 
hjälp av metallsökare tio meter SÖ om härden (Hedman 1990:25). 

Fig. 3:14. Härden A 2 vid Tjautjer, Gråträsk efter framrensning och med fyndplan. Ett 
flertal fynd påträffades i och intill härden, bl a tre synålar med trekantig spets (skinnålar) 
och metallsmältor. 

655/400,2 653/400,2 655/400 653/400,2 

Fig. 3:15. Pilspets påträffad 10 meter 
från härden A 2, Tjautjer. Teckning av 
Eva Rosendahl-Löfstrand. 

Härden A 3 var belägen 53 m SÖ om A2 och markerades i terrängen av åtta 
delvis synliga kantstenar. Efter framrensning hade härden en oregelbunden 
form, delvis beroende av urplockade stenar. Härden hade en stenpackning 
och den var 1,25x0,9 m (NNÖ-SSV) stor. I SSV avgränsades härden av en 
större plan sten, 0,6x0,2 m stor. Ett tiotal stenar var skörbrända, övriga 
stenar var enbart sotfärgade. Härdfyllning förekom sparsamt i ett område 
av anläggningens NÖ del och i ett mindre område i SV. Enstaka brända 
ben påträffades i härdfyllningen. Vid sållning framkom ett osäkert 
kvarts fragment som möjligen kan härröra från eldslagning. 

En kompletterande inventering genomfördes också i samband med 
undersökningarna 1989. Ytterligare härdar och kokgropar påträffades. Vid 
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härd A 21 tillvaratogs två föremål med hjälp av metallsökare utan att göra 
en utgrävning av anläggningen. Föremålen var en M-malja i brons samt ett 
knivblad. 

3.5.4. Vindelgransele 

Två härdar undersöktes vid Vindelgransele. Härdarna var belägna på en 
sandåsrygg norr om Rågobäckens utlopp i Vindelälven. Härden A 2 var 
belägen i svagt sluttande terräng 45 m från den myrkant som omger 
Rågobäcken. Härden A 3 hade anlagts 44 m NV om A 2 på en mindre 
moränavsats i den annars sandiga marken. 

Härden A 2 var före undersökningen synlig som en rektangulär förhöjning 
i terrängen. Från kanten av härden var tio stenar delvis synliga. En 
undersökningsyta på 4 m2 avtorvades och efter friläggning var härden oval 
och 1,3x0,9 m stor. Härden hade delvis en stenpackning och härdstenarna 
utgjordes av runda inte helt skörbrända stenar, 0,15-0,3 m stora. 
Härdfyllningen var 4-5 cm tjock och i härdfyllningen påträffades brända 
ben. Två fynd av ornerade kopparbleck framkom intill härden inom den 
undersökta ytan. Ett kolprov från härden har analyserats och det gav en 
datering till 1420-1640 AD. 

Fig. 3:16. Härden A 2 vid Vindelgransele. 
Intill härden påträffades två ornerade och 
tillklippta smyckeformer av kopparbleck. F2 

A 

0 
L 

5 cm 

402/200 
402/202 

En yta på 4 m2 undersöktes i anslutning till härden A 3 och efter framrensning 
och nedgrävning ett par cm i rensningsnivå ett syns tydligt härdens 
avgränsning. Härden hade oval form och var 1,1x0,9 m stor. Innanför 
kantstenarna var en stenpackning med företrädesvis plana stenar. Ovanpå 
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stenpackningen framkom ett kollager samt mindre runda stenar. I ett mindre 
område nära centrum av härden fanns ett tunt lager med härdfyllning, som 
innehöll enstaka brända ben. Inga fynd påträffades inom den undersökta 
ytan. Det analyserade kolprovet gav härden en datering till 1440-1955 AD. 

3.5.5. Sammanfattning och resultat 

Föremålen som framkommit i samband med undersökningarna vid Saivo 
och Atjekåive gav ingen direkt indikation på samband i tid med 
metalldepåerna. Däremot visade analyserna av kolproverna att flera 
anläggningar brukats under samma tidsperiod som metalldepåerna. Av 
härdarna vid Saivo har A 13 och A 14 daterats. IA 13 framkom två lager av 
härdfyllning, vilket tyder på att anläggningen brukats vid flera tillfällen. 
Kolprover från bägge lagren har analyserats. Lager I gav en datering till 
yngre medeltid och lager II till äldre medeltid. Dateringarna visar på att 
härden brukats under den tidsperiod som metalldepån vid Saivo varit aktuell 
som offerplats. Härden A 14 gav en datering till slutet av 1400-tal och har 
alltså anlagts senare än den av Zachrisson angivna tiden för metalldepåernas 
upphörande. Från härdarna A 9 och AIO har inga kolprover analyserats. 

Dateringarna vid Atjekåive gav en vid spridning i tid. Kokgropen A 2 har 
den äldsta dateringen, folkvandringstid, vilket innebär att anläggningen 
brukats tidigare än depåerna. Härden A 4 har en datering till sen vendeltid-
tidig vikingatid. Vid en jämförelse med depåerna skulle härden ha anlagts i 
samband med metalldepåernas initialskede. Härden A 3 har en datering till 
tidig medeltid och faller väl in i tiden för depåernas nyttjande. De två övriga 
dateringarna från härdarna A 5 och A 8, 1400-1500-tal, faller utanför 
tidsramen för metalldepåerna. Dessutom visar fynden av fragment från 
kritpipor att härdarna A 5 och A 8 även brukats under senare tidsperioder. 

Dateringarna på härdarna som undersöktes vid Vindelgransele är yngre än 
metalldepåernas antagna brukningstid till ca 1350 AD. Härdarnas datering 
har efter kalibrering långa tidsintervaller p g a av höga medelvärden, A 2 
1420-1640 AD och A 3 1440-1955 AD. Intill härden A 2 påträffades två 
beslag eller smyckedetaljer av kopparbleck och vid härden A 3 framkom 
inga fynd. Vid dateringar som går in i historisk tid är det vanligt att det 
framkommer fynd som går att knyta till den tidsperioden, som t ex blykulor 
och fragment från kritpipor. Eftersom inga sådana fynd påträffades är det 
rimligt att anta att härdarna vid Vindelgransele tillhör tiden före 1600-tal. 
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Tabell 3:3. Daterade anläggningar från undersökningarna 1988-89. Proverna har analyserats 
med tandemaccelerator vid The Svedberg Laboratory, Uppsala universitet. 

Lokal Anläggning Lab. nr 14C-ålder BP Kalibrerad ålder 

AD 1 sigma 

Saivo Härd A 13 Lager I Ua 1151 610±110 1280-1420 
Saivo Härd A 13 Lager II Ua 1150 840±90 1039-1276 
Saivo Härd A 14 Ua 1152 450±75 1413-1486 
Atjekåive Kokgrop A 2 Ua 1147 1440±75 542-656 
Atjekåive Härd A 3 Ua 1156 730±125 1192-1389 
Atjekåive Härd A 4 Ua 1155 1260±75 662-872 
Atjekåive Härd A 5 Ua1148 515±75 1327-1440 
Atjekåive Härd A 8 Ua1149 455±75 1412-1480 
Vindelgransele Härd A 2 Ua 1153 405±110 1420-1640 
Vindelgransele Härd A 3 Ua 1154 305±120 1440-1955 

Från härdarna som undersöktes vid Gråträsk har inte några kolprover 
analyserats. Inga fynd som direkt kan knytas till historisk tid påträffades. 
En indikation om lokalens ålder är den pilspets som påträffades med 
metallsökare tio meter från härden A 2. Pilspetsen tillhör enligt Wegraeus 
indelning typ B, som är den vanligast förekommande pilspetsformen i de 
samiska metalldepåerna (Wegraeus 1973:200), vilket innebär att härden skulle 
kunna ha en vikingatida datering 

3.6. Boplatsmönstret 

För att mer ingående studera boplatsmönstret utsågs undersökningsområden 
i Arjeplog och Arvidsjaurs kommuner. Rackträsk och Östra Kikkejaur har 
tidigare nämnts som modellområden i samband med fältarbetena vid de 
samiska metalldepåerna. Den stora mängden härdar och andra anläggningar 
i Rackträskområdet gör området komplext och historiskt är det känt att 
olika samiska grupper vistats i området (skogs- och fjällsamer). Idag utgör 
Rackträskområdet vinterbetesland för Västra Kikkejaur skogssameby. Som 
en följd av den komplexa bilden vid Rackträsk utsågs andra undersöknings
områden. Ett av undersökningsområdena skulle emellertid fortfarande Östra 
Kikkejaurområdet utgöra. Tanken med de nya under-sökningsområdena 
var att komma längre in i skogslandet, i vad som traditionellt brukar anses 
som det skogssamiska kärnområdet. Syftet var att genom nya fältarbeten 
påträffa väl avgränsade härdgrupper med olika härdtyper. Boplatserna skulle 
även vara belägna vid olika typer av boplatslägen, intill myrmark (kallkällor), 
bäckar, små skogsälvar, älvar, mindre sjösystem. Inom undersöknings
områdena skulle det även finnas möjligheter att jämföra historiskt kända 
visteplatser med de förhistoriska boplatserna. 
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Som nya undersökningsområden utsågs fyra olika områden; Västra Rebraur, 
Rebraurälven, Jäknajaur och Abraurälven. Alla fyra områden har liknande 
terrängförhållanden och vegetation. Det är en flack terräng med ett tunt 
vegetationstäcke av lavar och enstaka bärris. Mindre inventeringar i form 
av punktinsatser utfördes även mellan undersökningsområdena, vid 
Kvarnbäcken 9 km SÖ om V Rebraur, Julkivaratj samt Paulavuopme. Vid 
Julkivaratj och Paulavuopme utfördes inventeringar i samband med tips 
från lokalbefolkningen. 

I samband med fornminnesinventeringen 1989 i Norrbottens län påträffades 
ett flertal härdlokaler vid Lappmyrtjärn inom Älvsby kommun. Lokalerna 
är belägna ca 7 mil öster om metalldepån vid Gråträsk på Nattbergsheden, 
som traditionellt framförallt har utgjort ett vinterbetesland för skogssamer. 
Det här undersökningsobjektet utsågs därför att det här stora 
tallhedsområdet gränsar till kusdandets omfattande jordbruksmarker samt 
för att få en geografisk spridning av boplatsmönstret ned mot kusttrakterna. 

3.6.1. Västra Rebraur, Arjeplogs kommun 

Undersökningsområdet är beläget 1,7 mil NNÖ om Rackträskområdet 
mellan sjöarna Vierakjauratj och Västra Rebraur. Ett område på ca 1,5 km2 

inventerades. Orsakerna till att det här området utsågs som ett 
undersökningsobjekt var att här hade jag vid ett tidigare tillfälle påträffat en 
grupp med tio rektangulära och fyra ovala härdar (lokal V Rebraur 3) samt 
att här finns den vegetationstyp som är så karaktäristisk för andra 
boplatsmiljöer. Fyndet av den första härdgruppen var lovande och fältarbetet 
fortsatte med att försöka påträffa ytterligare härdgrupper. Den första 
härdgruppen hade påträffats på ett flackt mindre sandigt hedområde intill 
en mindre grund bäck, som efter en kilometer rinner ut i sjön Västra Rebraur. 
Det fortsatta inventeringsarbetet gav genast resultat och 250 m ÖNÖ om 
den första härdgruppen påträffades fyra ovala härdar (lokal V Rebraur 2) 
tillsammans i kanten av en flack avplanande höjdplatå i terrängen. Mellan 
de två härdgrupperna är ett stort sumpigt myrområde som delvis är 
svårframkomligt. På samma höjdplatå registrerades ytterligare en grupp på 
5 härdar (lokal V Rebraur 1) 500 m NV om föregående grupp. Från de här 
tre lokalerna undersöktes en härd i varje grupp. Totalt registrerades 45 härdar 
och en fyndplats inom undersökningsområdet. Inom undersökningsområdet 
finns även en ihoprasad delvis överväxt skogssamisk åskåta, vilket visar att 
området brukats för renskötsel under historisk tid. 
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Lokalen V Rebraur 1 utgörs av tre ovala, en rektangulär samt en närmast 
rektangulär härd. Det inbördes avståndet mellan härdarna är 5-19 m. 
Härdarnas mått rör sig inom intervallerna 1,2-1,55 m långa och 0,7-1 m 
breda. Som undersökningsobjekt utsågs härden A 3, som före avtorvning 
var iakttagbar som en oval förhöjning i terrängen med åtta härdstenar delvis 
synliga. Efter framrensning hade härden emellertid en rektangulär form 
och var 1,1x0,8 m stor (NNV-SSV). Innanför härdens kantstenar framkom 
en stenpackning och mot NNV begränsades härdens utsträckning av två 
större plana stenar. I centrum av härden framkom en härdfyllning såväl 
ovanpå som mellan härdstenarna. Ovanpå härdfyllning nära härdens mitt 
påträffades en bit av ett delvis bränt renhorn. Den bevarade horndelen var 
avsågad så att enbart rosenkransen fanns kvar, dvs den del av hornet som 
är närmast huvudet. Inblandad i härdfyllningen framkom fragmentariska 
brända ben. Intill härden framkom fynd av en smyckeform av koppar/ 
brons samt järnfragment. Ett fragment från en gjutjärnskittel påträffades 
under en rotvälta 15 m VSV om härden. Två kolprover från härden har 
analyserats och gav dateringar till 1476-1653 AD och 1332-1660 AD. 

Fig. 3:17. Registrerade lokaler inom Västra Rebraur-området. Lokalerna består av 45 härdar, 
en fyndplats samt en åskåta. 

Lokalen V Rebraur 2 består av fyra ovala härdar med stenpackning. Storleken 
på härdarna befinner sig inom intervallerna 1,1-1,3 m långa och 0,7-0,9 m 
breda. Det inbördes avståndet mellan härdarna är 5-39 m. Härden A 2 
utsågs som undersökningsobjekt. Före undersökningen var härden synlig 
som en 0,1 m hög förhöjning i terrängen. Den NNÖ delen av härden var 
delvis störd genom att några härdstenar blivit omplockade i övrigt var fyra 
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stenar från härden delvis synliga. Efter friläggning framträdde härden med 
en något oregelbunden form. Oregelbundenheten berodde på de rubbade 
härdstenarna. Vid en rekonstruktion av härden kunde konstateras att 
anläggningen varit oval med en storlek av 1,15x0,9 m (NNÖ-SSV). Innanför 
härdens kantstenar var en stenpackning som dominerades av en större plan 
sten i centrum. De flesta av härdstenarna hade inte påverkats av eld så att 
de blivit skörbrända. Sparsamt med härdfyllning framkom i centrum av 
härden med enstaka inslag av brända ben och större kolpartiklar. Intill härden 
påträffades en smyckeform av koppar/brons samt två järnhäktor från 
klädedräkt. En synål av järn togs tillvara utanför undersökningsytan med 
hjälp av metallsökare. Ett kolprov från härden har analyserats det gav en 

datering till < 1700-tal. 

Fig. 3:18. Smyckeformer av brons/ 
koppar med dateringar till historisk 
tid från lokalerna Västra Rebraur 1, 
A 3 (till vänster) och Västra Rebraur 
2, A 2. 

Lokalen V Rebraur 3 består av 14 anläggningar som samtliga utgörs av 
härdar. Härdarna har till största delen en rektangulär form med 
storleksintervallerna 1,5-2,2 m långa och 0,9-1,2 m breda. Avståndet mellan 
härdarna varierar från 4 till 10 m. Som undersökningsobjekt utsågs härden 
A 2. Härden var belägen 10 m NÖ om bäcken och tangerade i stort sett 
markytan. Från kanten av härden var nio stenar delvis synliga, fem av stenarna 
var framnötta av en stig som passerade ena kanten av härden. Efter 
framrensning och friläggning framträdde en oval härd med stenpackning, 
2,1x1,1 m stor (NÖ-SV). Formen kan ha påverkats av utrasade stenar i NÖ 
och SV. Fläckvis framkom en härdfyllning i SV delen av härden. Ett fåtal 
brända ben framkom i härdfyllningen. Inga fynd påträffades. Ett kolprov 
från härden har analyserats och gav en datering till 162 BC-58 AD. 

Ett kolprov togs även ur härden A 3 som är belägen 5 m NV om A2. 
Härden undersöktes inte i sin helhet utan ett mindre ingrepp gjordes nära 
centrum av anläggningen för att få fram daterbart kol. Härden är rektangulär 
med stenpackning och är 1,9x1,1 m (NÖ-SV) stor. Kolprovet har analyserats 
och gav en datering till 1261-1386 AD. 
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Fig. 3:19. Härden A 2 på lokalen Västra Rebraur 3. Härden 
har närmast en oval form och den är 2,1x1,1 m stor. Ett 
kolprov från härden har analyserats och gav en datering till 
162 BC-58 AD. 

Fig. 3:20. Intill härden A 2 finns en grund bäck som utan problem går att vada över under 
sommartid. 

Ytterligare nio lokaler påträffades inom undersökningsområdet med 1-5 
härdar inom varje lokal. Vid lokalen V Rebraur 6 tillvaratogs två föremål 
vid härden A 2 med hjälp av metallsökare. Härden A 2 har en rektangulär 
form med stenpackning och är 1,4x0,9 m stor. Föremålen utgjordes av en 
metkrok av järn samt ett bältesbeslag av tenn som påträffades intill härden. 
Ett liknande bältesbeslag påträffades vid en oval härd i Rackträskområdet 
tillsammans med ett silverlöv. Silverlöven var speciellt vanliga på den samiska 
silverhalskragen och kan ges en relativ datering till 1600-tal och framåt. Det 
skulle kunna indikera en liknande datering av härden A 2. 
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Tabell 3:4. Registrerade anläggningar i V Rebraurområdet 

Lokal Härd Storlek Form, konstr Riktning Datering 
V Rebr. 1 Al 1,2x0,8 m Oval, fylld NNÖ-SSV -

V Rebr. 1 A 2 1,25x1 m Oval, fylld NÖ-SV -

V Rebr. 1 A3 1,1x0,8 m Rekt. fylld NNÖ-SSV I. 1476-1653 
II.1332-1660 

V Rebr. 1 A4 1,3x0,7 m Närm. Rekt. ofylld NNV-SSÖ -

V Rebr. 1 A 5 1,55x0,8 m Oval, fylld NNV-SSÖ -

V Rebr. 2 Al 1,3x0,8 m Oval, fylld NNÖ-SSV 

V Rebr. 2 A 2 1,15x0,9 m Oval, fyüd NNÖ-SSV < 1700-tal 

V Rebr. 2 A3 1,2x0,8 m Oval, fyüd NNÖ-SSV 

V Rebr. 2 A4 1,15x0,75 Oval, fylld NNÖ-SSV 

V Rebr. 3 Al 1,55x1 m Rekt. fylld NNÖ-SSV 

V Rebr. 3 A 2 1,7x1 m Rekt. fylld NNÖ-SSV 

V Rebr. 3 A3 2,1x1,1 m Oval, fylld NÖ-SV 162 BC-58 

V Rebr. 3 A4 1,9x1,1 m Rekt. fyüd NÖ-SV 1261-1386 

V Rebr. 3 A 5 1,8x1 m Rekt. fylld ÖNÖ-VSV 

V Rebr. 3 A 6 1,9x1,2 m Rekt. fylld NNÖ-SSV 

V Rebr. 3 A 7 1,5x1 m Rekt. fylld ÖNÖ-VSV 

V Rebr. 3 A 8 1,6x1 m Rekt. fylld NÖ-SV 

V Rebr. 3 A 9 1,5x0,9 m Rekt. fylld NÖ-SV 

V Rebr. 3 A I O  1,2x1 m Oval, ofylld NÖ-SV 

V Rebr. 3 A l l  1,2x1 m Oval, fylld NÖ-SV 

V Rebr. 3 A 12 1,7x1 m Rekt. fylld ÖNÖ-VSV 

V Rebr. 3 A 13 1,4x0,8 m Oval, ofylld NÖ-SV 

V Rebr. 3 A 14 1x0,7 m Rekt. fylld Ö-V 

V Rebr. 4 Al 1,3x1 m Närm. rekt. fylld VNV-ÖSÖ -

V Rebr. 4 A 2 1,1x0,85 m Oval, fylld N-S -

V Rebr. 4 A3 1,3x0,8 m Oval, fylld NÖ-SV -

V Rebr. 4 A4 1,2x0,85 m Rekt. fylld NNÖ-SSV -

V Rebr. 5 Al 0,9x0,7 m Oval, ofylld ÖNÖ-VSV -

V Rebr. 5 A 2 1,1x0,85 m Oval, fylld NNÖ-SSV -

V Rebr. 6 Al 1,25x0,8 m Oval, delvis fylld NNÖ-SSV -

V Rebr. 6 A 2 1,4x0,9 m Rekt. fylld VNV-ÖSÖ Metkrok, tennbeslag 

V Rebr. 6 A3 1,3x0,95 m Oval, ofylld VNV-ÖSÖ -

V Rebr. 6 A4 Ej bestämbar Oreg. - -

V Rebr. 6 A 5 1,0x0,8 m Oval, ofylld Ö-V -

V Rebr. 7 Al 1,45x0,9 m Oval, fylld Ö-V -

V Rebr. 7 A 2 1,25x0,75 m Rekt. fyüd Ö-V -

V Rebr. 7 A3 1,25x1 m Oval, ofylld VNV-ÖSÖ -

V Rebr. 8 Al 1,0x0,8 m Oval, fylld Ö-V -

V Rebr. 8 A 2 1,3x0,7 m Oval, fylld NÖ-SV -

V Rebr. 9 Al 1,3x0,75 m Oval, ofylld ÖNÖ-VSV -

V Rebr. 10 Al 1,3x0,9 m Oval, ofylld NNV-SSÖ -

V Rebr. 11 Al 1,4x0,7 m Närm. rekt. ofylld ÖNÖ-VSV -

V Rebr. 11 A 2 1,3x0,8 m Oval, fylld NNV-SSÖ -

V Rebr. 11 A3 1,6x0,9 m Oval, delvis fylld NÖ-SV -

V Rebr. 11 A4 1,25x0,8 m Oval, fylld Ö-V -

V Rebr. 11 A 5 1,45x0,85 m Oval, fylld NNÖ-SSV -

V Rebr. 12 Fpl Kopparslida 
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Lokalen V Rebraur 12 utgörs av en fyndplats med en kopparslida. Fyndet 
påträffades med hjälp av metallsökare och ingen synlig anläggning framkom 
i närheten av fyndplatsen. I Östra Kikkejaurområdet har fyra liknande 
kopparslidor påträffats. Två sådana här föremål har även påträffats på 
frameroderade lokaler vid Hornavan och Kakel i Skellefteälven. Ett av 
fynden gjordes vid det fornlämningsrika Åsenområdet i Hornavan och det 
andra på en lokal i norra delen av Kakel som utgör en vik av Hornavan. 

3.6.2. Kvarnbäcken, Arjeplogs kommun 

Lokalen är belägen ca 9 km SÖ om V Rebraurområdet på en flack moränås 
som sträcker sig mellan Kvarnbäcken, som här är ca en meter bred, och ett 
mindre delvis vattenfyllt myrstråk. Lokalen består av åtta härdar som fördelar 
sig på två grupper med ett inbördes avstånd av 70 m. Härdarna är anlagda 
på krönet av moränåsen och följer åsens längdriktning. Riktningen på 
härdarna är i stort sett vinkelrät mot åsens längdriktning. Den ena gruppen 
består av fem härdar, fyra ovala och en närmast rektangulär med måtten 
inom intervallerna 1,25-1,45 m långa och 0,8-0,9 m breda. Härdarna har 
anlagts med ett inbördes avstånd av 7-17 m. Den andra gruppen utgörs av 
tre större härdar, två rektangulära och en oregelbunden med måtten inom 
intervallerna 1,7-1,9 m långa och 1,1 -1,2 m breda. Avståndet mellan härdarna 
är nio och tio meter. Härdgruppernas morfologi är helt olika vad det gäller 
storlek och i stort sett även formmässigt. 

Tabell 3:5. Registrerade anläggningar vid Kvarnbäcken 

Lokal Härd nr. Storlek Form, konstr. Riktning Datering 
Kvarnbäcken 1 Al 1,25x0,8 m Närm. rekt. fylld N-S -

Kvarnbäcken 1 A 2 1,4x0,9 m Oval, fylld ÖNÖ-VSV -

Kvarnbäcken 1 A3 1,3x0,8 m Oval, ofylld ÖNÖ-VSV -

Kvarnbäcken 1 A4 1,25x0,8 m Oval, ofylld NÖ-SV -

Kvarnbäcken 1 A 5 1,45x0,8 m Oval, ofylld NÖ-SV -

Kvarnbäcken 2 Al 1,75x1,2 m Rekt. fylld Ö-V -

Kvarnbäcken 2 A 2 1,9x1,1 m Rekt. fylld NÖ-SV -

Kvarnbäcken 2 A3 1,7x1,15 m Oreg. fylld Ö-V -

3.6.3 Julkivaratj, Arjeplogs kommun 

Lokalen är belägen intill ett vidsträckt myrstråk vid berget Julkivaratj 1,5 
mil öster om V Rebraur och består av en grupp på fyra härdar, en 
ensamliggande härd samt en sentida ihoprasad skogssamisk träkåta. 
Boplatserna påträffades efter ett tips från skogssamer som har sina jaktmarker 
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i området. Härdgruppen är belägen på en moränholme i myren som mot 
söder avgränsas av en liten kallkällbäck. Gruppen består av två ovala härdar 
samt två stora rektangulära härdar. Intill härden A 3 påträffades med 
metallsökare ett yxformigt hänge av kopparbleck som brukar dateras till 
1200-1300 AD (Zachrisson 1984:73). 

Den ensamliggande härden är belägen där myren slutar och övergår i 
skogsmark. Härden har en oval form. Den sentida kåtatomten är belägen 
en bit från myren 100 m söder om härdgruppen. Enligt traditionsuppgifter 
har kåtaplatsen nyttjats fram till 1920-tal. 

Tabell 3:6. Registrerade anläggningar vid Julkivaratj. 

Lokal Härd nr. Storlek Form, konstr Riktning Datering 
Julkivaratj 1 Al 1,3x1 m Oval, fylld N-S 

Julkivaratj 1 A 2 1,4x0,95 m Oval, fylld N-S 

Julkivaratj 1 A3 1,7x0,9 m Rekt. fylld VNV-ÖSÖ 1200-1300-t 

Julkivaratj 1 A4 1,6x0,85 m Rekt. fylld VNV-ÖSÖ 

Julkivaratj 2 Al 1,2x0,9 m Oval, fylld NÖ-SV 

3.6.4. Rebraurälven, Arjeplogs kommun 

Som det andra huvudundersökningsområdet utsågs ett område vid nedre 
delen av Rebraurälven. Rebraurälven är en mindre skogsälv som har sina 
källflöden från Västra- och Östra Rebraursjöarna och rinner ut i sjön Abraur. 
Delvis omges älven av stora tallhedar och myrmarker med utmärkta såväl 
vinter- som sommarbetesmarker för renar. Två lokaler registrerades inom 
undersökningsområdet. Den första lokalen påträffades på en flack höjdplatå 
en halv kilometer öster om älven. Höjdplatån sluttar svagt mot väster mot 
ställvis sumpig myrmark. Lokalen utgörs av tio härdar som följer västra 
kanten av platån. Av härdarna är nio rektangulära och en oregelbunden. 

Den andra lokalen är belägen 800 m SSV om lokal ett och 50 m öster om 
älven. Terrängen är delvis småkuperad och flera av anläggningarna 
påträffades på flacka förhöjningar. Lokalen består av sju härdar och sex av 
härdarna har oval form och en rektangulär. Från de två härdgrupperna 
undersöktes två härdar i varje grupp. 

Från den första gruppen undersöktes två härdar med stenpackning, A 3 
och A 6. Härden A 3 var före undersökning synlig i terrängen genom att 
fem stenar från härdens konstruktion delvis var iakttagbara i torvytan. 
Härden hade anlagts på plan mark. Efter friläggning framträdde anlägg
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ningen som en rektangulär härd, 1,5x1,2 m stor (Ö-V). Härdstenarna 
utgjordes i huvudsak av plana delvis skörbrända stenar, 0,1-0,4 m stora, 
såväl i kanten som innanför kantstenarna. Tre större plana stenar fanns i 
härdens västra och östra del, 0,5-0,7 m långa samt 0,3-0,4 m breda. I centrum 
av härden framkom ett område med härdfyllning, 0,6 m i diameter, med 
inslag av enstaka fragmentariska brända ben. I övrigt framkom inte några 
fynd inom den undersökta ytan. Vid en genomgång med metallsökare intill 
den undersökta ytan påträffades emellertid ett kopparbleck, ett järnfragment 
samt en järnpryl. 

Härden A 6 var delvis synlig i torvytan genom att fem härdstenar inte var 
helt övermossade. En yta på 4 m2 undersöktes och efter avtorvning och 
framrensning framträdde anläggningen som en rektangulär härd, 1,65x1,1 
m stor (Ö-V). Härdstenarna var kraftigt skörbrända och utgjordes framförallt 
av fem större stenar, 0,4-0,6 m stora, varav två begränsade härden i väster. 
Kantstenarna bestod framförallt av mindre runda skörbrända stenar, 0,1-
0,2 m stora. Stenarna i centrum av härden hade en plan ovansida. 
Härdfyllningen koncentrerades till härdens centrum inom ett område på 
0,6x0,4 m och i härdfyllningen framkom ett tiotal brända ben. Fynd av ett 
järnfragment, ett kopparbleck samt ett fragment från en eldslagningsflinta 
påträffades intill härden. Från härdarna har vardera ett kolprov analyserats 
och A 3 fick en datering till 724-975 AD och A 6 1220-1391 AD. 

Kolpr. 2 

Kolpr. 1 

O 776/402,4 

719/406,8 751/406,8 

Fig. 3:21. Härdarna A 3 och A 6 på lokalen Rebraurälven 1. Lokalen består av 9 rektangulära 
härdar samt en oregelbunden. Härden A 3 (till vänster) har en datering till 724-975 AD 
och härden A 6 har en datering till 1220-1391 AD. 
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Fig. 3:22. Härdarna A 4 och A 5 på lokalen Rebraurälven 2. Härden A 5 (till vänster) har 
daterats till 1030-1430 AD och härden A 4 har daterats till 1280-1430 AD. 

Även i härdgrupp två undersöktes två härdar, A 4 och A 5. Härden A 4 var 
belägen på en flack förhöjning och härden A 5 var belägen 5 m SSÖ om A 
4 i en svag sänka. Före undersökningen var A 4 synlig som en oval förhöjning 
i terrängen med härdens kantstenar ej helt övermossade. Efter framrensning 
framträdde härden som en oval anlagd stenring, 1,4x0,9 m stor (NÖ-SV), 
utan stenpackning. Innanför kantstenarna var en härdfyllning som innehöll 
rikligt med brända ben. I och i anslutning till härden påträffades kopparbleck 
och vid härden framkom ett bryne samt järnfragment. 

Tabell 3:7. Registrerade anläggningar inom undersökningsområdet vid nedre delen av 
Rebraurälven. 

Lokal Härd nr. Storlek Form, konstr. Riktning Dateringar 
Rebraurälven 1 Al 2x1,2 m Rekt. fylld ÖNÖ-VSV 1000-1100(blyvikter) 
Rebraurälven 1 A2 1,45x1,2 m Rekt. fylld ÖNÖ-VSV 
Rebraurälven 1 A3 1,5x1,2 m Rekt fylld Ö-V 724-975 AD 
Rebraurälven 1 A4 1,45x1,1 m Rekt. fylld ÖNÖ-VSV 
Rebraurälven 1 A 5 1,7x1 m Rekt. fyHd ÖNÖ-VSV 
Rebraurälven 1 A 6 1,65x1,1 m Rekt. fylld Ö-V 1220-1391 AD 
Rebraurälven 1 A7 1,7x1,1 m Rekt. fylld Ö-V 
Rebraurälven 1 A 8 1,75x1,2 m Oreg, fylld VNV-ÖSÖ 
Rebraurälven 1 A9 1,7x1,1 m Rekt. fyHd Ö-V 
Rebraurälven 1 A I O  1,6x0,9 m Rekt. fylld NNV-SSÖ 
Rebraurälven 2 Al 1,2x0,8 m Oval, fylld ÖNÖ-VSV 
Rebraurälven 2 A2 1,35x1,1 m Oval, fylld NÖ- SV 
Rebraurälven 2 A3 1,2x0,8 m Rekt. fylld ÖNÖ-VSV 
Rebraurälven 2 A4 1,4x0,9 m Oval, ofylld NÖ-SV 1280-1430 AD 
Rebraurälven 2 A 5 1,35x0,9 m Oval, fylld NÖ-SV 1030-1430 AD 
Rebraurälven 2 A 6 1,2x0,8 m Rekt. fylld NNV-SSÖ 
Rebraurälven 2 A7 1,45x0,9 m Oval, fylld Ö-V 
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A 5 var före undersökning delvis synlig i terrängen som en oval stenfylld 
förhöjning. Efter friläggning framträdde anläggningen som en oval härd 
med stenpackning, 1,35x0,9 m stor (NÖ-SV). Härden bestod till största 
delen av mindre stenar, 0,1-0,25 m stora, och de flesta av härdstenarna var 
ej påverkade av eld, så att de blivit skörbrända. I NÖ utgjordes härdens 
begränsning av två större stenar, 0,3-0,35 m stora. I härdens centrum 
framkom mellan härdstenarna sparsamt med härdfyllning och inga brända 
ben påträffades. Den 4 m2 stora undersökningsytan var även den fyndtom. 

3.6.5. Jäknajaur, Arvidsjaur kommun 

Jäknajaur utgör ett större sel i Piteälven och Nordarkeologi hade genomfört 
inventeringar på såväl norra som södra sidan av seiet. Ett flertal lokaler 
hade registrerats på det sandiga tallhedlandskapet som omger Jäknajaur, 
däribland ett flertal grupper av härdar. Härdgrupperna uppvisade ett liknande 
mönster som vid de övriga boplatslokalerna i frågan om storlek, form och 
organisation. Till skillnad från de övriga lokalerna är här ett mer komplext 
fornlämningsbestånd. Här finns även fångstgropssystem, kokgropar samt 
boplatser av stenålderskaraktär i närheten av härdarna. Två lokaler på södra 
sidan av Jäknajaur utsågs som studieobjekt, R 567 och R 633. 

Lokalen R 567 består av 15 härdar som är fördelade på två grupper. En grupp 
innehåller 10 större rektangulära härdar som är belägna 100 m söder om seiet. 

Fig. 3:23. Härdarna A 4 och A 5 
på lokalen R 567 vid Jäknajaur, 
Piteälven i Arvidsjaurs kommun. 
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Härdarna är anlagda närmast på linje, vinkelrät mot seiet med ett inbördes 
avstånd på 5-15 m mellan härdarna. Den andra gruppen består av fem 
ovala mindre härdar som är belägna närmare seiet ca 40 m norr om den 
första gruppen. Härdarna inom gruppen är mer oregelbundet anlagda i 
terrängen, med ett längre inbördes avstånd mellan härdarna, 14-62 m. 

Två anläggningar undersöktes ur grupp ett, A 4 och A 5. Anläggningen A 4 
var före undersökningen synlig som en rektangulär stenfylld förhöjning med 
några stenar delvis synliga i den tunna vegetationen. Terrängen är i övrigt 
helt stenfri, utom vid strandkanten intill seiet. Efter friläggning framträdde 
anläggningen som en rektangulär härd med en tät stenpackning, 2,2x1,25 
m stor. Härdstenarna var runda och ett flertal av stenarna var inte så 
påverkade av eld att de blivit skörbrända. I centrum av härden inom ett 
område på 1x0,7 m framkom en härdfyllning ovanpå samt mellan 
härdstenarna. Sparsamt med fragmentariska brända ben påträffades i 
härdfyllningen. Intill härden påträffades en smälta samt ett bronsfragment. 
Härden har daterats till 960-1039 AD. 

Tab. 3:8. Registrerade härdar på lokalerna R 567 och R 633 vid Jäknajaur 
Lokal Härd nr Storlek Form, konstr Riktning Datering 
R 567 Jäknajaur 1 Al 1,7x1,2 m Rekt. fylld NV-SÖ 
R 567 Jäknajaur 1 A 2 1,6x1,1 m Rekt. fylld NV-SÖ 
R 567 Jäknajaur 1 A3 1,8x1,2 m Rekt. fyüd NV-SÖ 
R 567 Jäknajaur 1 A4 2,2x1,25 m Rekt. fylld NV-SÖ 960-1039 AD 
R 567 Jäknajaur 1 A 5 1,7x1,3 m Rekt. fylld NV-SÖ 1210-1440 AD 
R 567 Jäknajaur 1 A 6 1,6x1,2 m Rekt. fyüd NV-SÖ 
R 567 Jäknajaur 1 A l  1,6x1,2 m Rekt. fylld NV-SÖ 
R 567 Jäknajaur 1 A 8 1,8x1,2m Rekt. fylld VNV-ÖSÖ 
R 567 Jäknajaur 1 A 9 1,7x1,2 m Rekt. fylld VNV-ÖSÖ 
R 567 Jäknajaur 1 A I O  1,8x1,2 m Rekt. fylld VNV-ÖSÖ 
R 567 Jäknajaur 2 Al 1,3x0,9 m Oval, fylld N-S 
R 567 Jäknajaur 2 A 2 1,2x0,9 m Oval, fylld N-S 
R 567 Jäknajaur 2 A3 1,3x1,1 m Oval, fylld NNÖ-SSV 
R 567 Jäknajaur 2 A4 1,2x0,9 m Oval, fylld Ö-V 
R 567 Jäknajaur 2 A 5 1,4x1 m Oval, fylld NV-SÖ 
R 633 Jäknajaur Al 1,2x0,8 m Oval, fylld NV-SÖ Kultång, 1700-tal 
R 633 Jäknajaur A2 1,3x1 m Oval, fylld Ö-V Järnyxa, 1700-tal 
R 633 Jäknajaur A3 1,3x1 m Oval, fylld Ö-V 
R 633 Jäknajaur A4 1,4x0,8 m Oval,? NV-SÖ 
R 633 Jäknajaur A 5 1,4x1,1 m Oval, fylld N-S 
R 633 Jäknajaur A 6 1,3x0,9 m Rekt. fylld NNV-SSÖ 
R 633 Jäknajaur A l  1,3x0,9 m Rekt. fylld NV-SÖ 
R 633 Jäknajaur A  8 1,4x0,9 m Oval, fylld NNV-SSÖ 
R 633 Jäknajaur A 9 1,3x0,9 m Oval, fylld NNV-SSÖ 
R 633 Jäknajaur A I O  1,1 i diam Rund, fylld 
R 633 Jäknajaur A l l  1,2x0,8 m Oval, fylld VNV-ÖSÖ 
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A 5 var också iakttagbar i terrängen som en stenfylld rektangulär förhöjning 
med delvis synliga stenar. Efter avtorvning och framrensning framträdde 
anläggningen som en rektangulär härd, 1,7x1,3 m stor, med en tät 
stenpackning av runda, inte så hårt skörbrända stenar. I centrum av härden 
framkom ett lager med härdfyllning, 0,5 m i diameter. Ett fåtal brända ben 
påträffades i härdfyllningen. Fyndmaterialet bestod av en kopparlänk 1 cm 
i diameter, ett järnfragment samt ett fragment från eldslagningsflinta. Ett 
kolprov från härden har analyserats och gav en datering till 1210-1440 AD. 

Lokalen R 633 är belägen en kilometer SV om Jäknajaur intill två småtjärnar 
och består av en grupp på 11 härdar. Härdgruppen innehåller åtta ovala, två 
rektangulära härdar samt en rund. Det inbördes avståndet mellan härdarna 
är 3,5-9 m. Härdarna har i stort sett anlagts på linje i Ö-V riktning, men 
svänger av p g a topografin och följer en mindre bäck mot norr. Ingen av 
härdarna undersöktes, däremot utfördes en genomsökning med metall-
detektor. Vid A 1 påträffades en kultång och vid A 2 en järnyxa. Järnyxan 
och kultången kan relativt dateras till 1700-tal och framåt. 

3.6.6. Abraurälven, Arvidsjaurs kommun 

Abraurälven är en mindre skogsälv, tre kilometer lång, som förbinder sjöarna 
Abraur och Suobdek. Den första kilometern av älven rinner mot väster, 
sedan svänger älven av och fortsätter mot SV. Norra och västra sidan av 
älven utgörs av ett flackt tallhedlandskap med ställvis hårt eroderade 
älvbrinkar och här hade Nordarkeologi registrerat ett flertal lokaler. Den 
andra sidan av älven består av mer flacka och sumpiga strandpartier. 
Lokalerna som Nordarkeologi påträffat utgjordes av härdar samt lämningar 
efter sentida husgrunder. Härdarna var framförallt samlade i två grupper, 
NA 1790 som bestod av 12 härdar samt NA 1793 som bestod av sex härdar. 

Härdarna inom lokalen NA 1790 var av två olika typer, stora rektangulära 
härdar 1,8-2,0 m långa och 0,9-1,3 m breda samt mindre ovala, 0,8-1,3 m 
långa och 0,6-0,8 m breda. Härdarna grupperade sig tillsammans 35-60 m 
från strandkanten. Alldeles intill strandkanten var enstaka spridda härdar. 
Det inbördes avståndet mellan härdarna var från 6-31 m och de var delvis 
oregelbundet anlagda i terrängen, inom härdgruppen fanns emellertid två 
mindre grupper på tre härdar anlagda i linje. Som undersökningsobjekt utsågs 
härd 2, som är en av de stora härdarna. Härden var före undersökning 
markerad i terrängen som en 0,1 m hög oval förhöjning med ställvis delvis 
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synliga härdstenar. Efter friläggning framträdde härden som en 2,0x1,25 m 
stor anläggning med stenpackning. Två större stenar var belägna intill härdens 
NNÖ kortsida. Stenarna var inte plana och verkade omflyttade. Om dessa 
två stenar borträknas, så är härdens form rektangulär och längden på härden 
minskar till 1,8 m. I härdens centrum framkom ett område med härdfyllning, 
1,0x0,6 m stort. Vid nedgrävning av profilen framkom en stratigrafi av 
härdfyllning i härden, vilket tyder på att härden nyttjats vid flera dllfällen. 
Lager I gav en datering till 1039-1258 AD och lager II gav en datering till 
681-976 AD. Intill härden påträffades en omvriden järnlänk samt ett 
kopparbleck. Det bör även nämnas att i erosionskanten av älvbrinken 
påträffades en lokal av stenålderskaraktär, med ett 30-tal frameroderade 

kvartsavslag. 

Lokalen NA 1793 är belägen en kilometer SV om NA 1790. Härdarna är 
anlagda i en svag båge i N-S riktning och det inbördes avståndet mellan de 
sex anläggningarna är 11-19 m. Formen på härdarna är rektangulära och 
fem av härdarna tillhör den större typen av den här kategorin, 1,6-2,0 x 0,9-
1,3 m. En av härdarna är betydligt mindre, 1,3x0,9 m stor. 

Fig. 3:24. Härden A 6 på lokalen NA 1793 ingår i en grupp på sex härdar. Härden har en 
markerad rektangulär form och innanför kantstenarna är en stenpackning. Storleken på 
härden är 1,3x0,9 m och den har en datering till 639-763 AD. 
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Som undersökningsobjekt utsågs den minsta av härdarna, A 6. Före 
avtorvning var härden iakttagbar i terrängen genom att ett 15-tal stenar inte 
var helt övermossade. Anläggningen tangerade i stort sett den omgivande 
markytan. Efter friläggning framträdde anläggningen som en rektangulär 
härd, 1,3x0,9 m stor (NÖ-SV). Härden hade en stenpackning med rundade 
stenar som inte var påverkade av eld så att de blivit skörbrända. I NÖ 
begränsades härden av två större stenar, 0,3-0,4 m stora. Sparsamt med 
härdfyllning framkom i centrum av härden. Ett obestämbart järnfragment 
påträffades intill härden. Ett kolprov från härden har analyserats och det 
gav en datering till 639-763 AD. 

Tabell 3:9. Registrerade härdar på lokalerna NA 1790 och NA 1793 vid Abraurälven. 

Lokal Härd nr. Storlek Form, konstr. Riktning Datering 
NA 1790 Al 1,1x0,7 m Oval, Fylld N-S 
NA 1790 A 2 2,0x1,2 m Rekt. fylld NNÖ-SSV 1.1039-1258 NA 1790 A 2 2,0x1,2 m Rekt. fylld NNÖ-SSV 

II. 681-976 
NA 1790 A3 2,0x1,3 m Rekt. fylld NÖ-SV 
NA 1790 A4 0,8x0,6 m Oval, fylld NNÖ-SSV 
NA 1790 A 5 1,8x1,1 m Rekt. fylld NÖ-SV 
NA 1790 A6 1,3x1 m Oval, fylld NÖ-SV 
NA 1790 A 7 1,2x0,8 m Oval, fylld NNÖ-SSV 
NA 1790 A 8 1,1x0,8 m Oval, fylld NV-SÖ 
NA 1790 A 9 1,8x1,2 m Rekt. fylld NO-SV 
NA 1790 A I O  2,0x1,1 m Rekt. fylld NV-SÖ 
NA 1790 A l l  1,8x0,9 m Rekt. fylld NNÖ-SSV 
NA 1790 A 12 1,2x0,8 m Oval, fylld -

NA 1793 Al 1,6x1,3 m Närm. rekt. fylld NNV-SSÖ 
NA 1793 A 2 2,0x1,1 m Närm. rekt. fylld VNV-ÖSÖ 
NA 1793 A3 1,7x1,1 m Rekt. fylld ÖNÖ-VSV 
NA 1793 A4 1,7x1,1 m Rekt. fylld Ö-V 
NA 1793 A 5 1,6x0,9 m Rekt. fylld Ö-V 
NA 1793 A 6 1,3x0,9 m Rekt. fylld NÖ-SV 639-763 AD 

3.6.7. Paulavuopme, Arvidsjaurs kommun 

Efter en uppgift från en lokalperson inventerades ett område öster och 
väster om Paulajåkkå och Pietarjauratj. Paulajåkkå är en mindre bäck och 
Pietarjauratj utgör ett grunt sel i bäcken. Området valdes också med hänsyn 
till att i området finns två välbevarade historiskt kända visten, Nilaskåtan 
och Nykåtan, vilket innebar att en jämförelse kunde göras mellan sentida 
kåtaplatser och härdgrupperna. Totalt registrerades 20 härdar fördelade på 
fyra lokaler belägna fem kilometer Ö och NNÖ om lokalerna vid 
Abraurälven. Tre av lokalerna påträffades öster om Paulajåkkå och består 
av tre härdgrupper med två, tre och fem härdar i varje grupp. Av härdarna 
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har nio oval form och en rektangulär med storleken inom intervallerna 1,1-
1,5 m långa samt 0,7-0,9 m breda. Inom härdgrupperna varierar avståndet 

mellan härdarna på 9-18 m. 

Nykåtan m. renvall 

AO 
•• 

1 km 

Fig. 3:25. Registrerade lokaler vid Paula-
vuopme. Totalt påträffades 20 härdar 
fördelade på fyra lokaler. 

Den fjärde lokalen påträffades öster om Pietarjauratj och består av en grupp 
på tio härdar med varierande härdformer, inom storleksintervallerna 1,1-
1,7 m långa och 0,75-1 m breda. Det inbördes avståndet mellan härdarna 
har en avsevärd längd mellan de tre första härdarna, närmare 100 m. Från 
och med den fjärde härden fram till den nionde härden blir avstånden något 
kortare, 8-28 m, medan avståndet till den sista härden är närmare 80 m. En 
genomgång med metallsökare genomfördes intill härden A 1 och här 
påträffades ett mynt (1 ör med årtalet 1723), synål, blysmälta, bältesbeslag i 
tenn, kopparbleck samt obestämbara järnfragment. 

Fig. 3:26. Härden Al på lokalen 
Paulavuopme 4. Ett flertal fynd 
påträffades vid härden med hjälp 
av metallsökare, bl a ett mynt, 1 ör 
med årtalet 1723. 
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Paulavuopme utgör ett stort tallhedområde och är omtalat som ett mycket 
bra renbetesland vintertid. Informanten Fingal Andersson fick också en 
gång höra en skoggssamisk kvinna som jojkade sitt lov över Paulavuopme, 
att här var det alltid bra vinterbete när det var svårt med betet på andra 
ställen p g a för mycket snö. Vid lokal 2 påträffades även rester efter två 
förmultnade bågstänger (ådnoris) från en flyttbar tältkåta. 

Tabell. 3:10. Registrerade härdar vid Paulavuopme, Arvidsjaurs kommun 
Lokal Härd nr Storlek Form, konstr Riktning Datering 
Paulavuopme 1 A 1 ej bestäm ej bestäm. ej bestäm. 
Paulavuopme 1 A 2 1,5x1,1 m Oval, fylld NV-SÖ 
Paulavuopme 1 A3 1,4x0,9 m Oval, fylld NÖ-SV 
Paulavuopme 2 A 1 1,5x0,85 m Oval, fylld NÖ-SV 
Paulavuopme 2 A 2 1,2x0,7 m Oval, fylld NÖ-SV 
Paulavuopme 3 Al 1,2x1 m Oval, fylld ÖNÖ-VSV 
Paulavuopme 3 A 2 1,4x0,9 m Oval, fylld NÖ-SV 
Paulavuopme 3 A3 1,4x0,9 m Oval, fylld NÖ-SV 
Paulavuopme 3 A4 1,25x0,9 m Oval, fylld NÖ-SV 
Paulavuopme 3 A 5 1,1x0,7 m Rekt. fylld NNÖ-SSV 
Paulavuopme 4 A 1 1,5x1 m Oval, fylld N-S Myntfynd 1 ör 

1723 
Paulavuopme 4 A 2 1,2 m i diam Rund, fylld -

Paulavuopme 4 A3 1,2x0,75 m Oval, fylld NÖ-SV 
Paulavuopme 4 A4 1,4x0,9 m Rekt. fyüd NÖ-SV 
Paulavuopme 4 A 5 1,4x0,85 m Oval, fylld NÖ-SV 
Paulavuopme 4 A6 1,2x0,85 m Oval, fylld NÖ-SV 
Paulavuopme 4 A7 1,2x0,7 m Oval, fyüd N-S 
Paulavuopme 4 A 8 1,3x1 m Oval, fylld NÖ-SV 
Paulavuopme 4 A9 1,2x0,8 m Närm. rekt. fylld NÖ-SV 
Paulavuopme 4 A I O  1,1 m i diam Rund, fylld 

3.6.8. Lappmyrtjärn, Älvsby kommun 

För att uppnå en större geografisk spridning av boplatslokaler utsågs två 
härdarvid Lappmyrtjärn som undersökningsobjekt. Lappmyrtjärn är belägen 
2 mil väster om Älvsbyn på Nattbergsheden och 7 mil öster om 
undersökningsområdet vid Östra Kikkejaur. Nattbergsheden har nyttjats 
och används än idag som vinterbetesland av såväl fjällsamer som skogssamer. 
Riksantikvarieämbetet genomförde fornminnesinventering 1989 i området 
och registrerade nio lokaler med härdar inom Lappmyrtjärnområdet. 
Härdarna är koncentrerade vid tjärnen samt vid den gamla landsvägen söder 
om tjärnen och Lappmyren norr om Lappmyrtjärn. Den största gruppen 
av härdar registrerades på lokalen R 659 vid Lappmyren och består av sex 
härdar, övriga lokaler har 1-4 härdar. De flesta av härdarna är ovala och 
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ligger inom storleksintervallerna 0,9-1,6 m långa och 0,9-1,2 m breda. Vad 
det gäller längden på härdarna befinner sig emellertid huvuddelen av 
härdarna inom måtten 1,1-1,3 m. Det inbördes avståndet mellan härdarna 
ligger inom avstånden 6-27 m. Som undersökningsobjekt utsågs två härdar 
från två lokaler öst och sydöst om Lappmyrtjärn. 

N 

A r\ 
%••• 
# R 659 

R498^z^\ 

— (Lappmyrtjärn 

*651* 

•• R 497 .R658 

R 653 

R 655 ## 

0 500 m 

• R 500 

V 
• 

Fig. 3:27. Registrerade härd
lokaler vid Lappmyrtjärn, Älvsby 
kommun. 

Lokalen R 561 består av två härdar belägna öster om Lappmyrtjärn. Härdarna 
har ett inbördes avstånd av 16 m och som undersökningsobjekt utsågs den 
härd som är belägen närmast tjärnen. Före avtorvning var härden iakttagbar 
som en svagt övermossad förhöjning i terrängen. Efter friläggning 
framträdde anläggningen som en oval härd, 1,3x1,1 m (ÖNO-VSV) stor. 
Innanför kantstenarna framkom en stenpackning som dominerades av en 
större plan sten i centrum, 0,6x0,35 m stor. Härdstenarna var plana och 
skörbrända. Ovanpå och mellan härdstenarna framkom en 0,1 m tj 
härdfyllning som innehöll rikligt med brända ben. Närmare 30 fynd av 
framförallt blysmältor, blykulor och kopparbleck påträffades intill härden. 
Blykulorna indikerade en sentida datering, vilket också bekräftades av det 
analyserade kolprovet, 1441-1648 AD. 

Lokalen R 563 består även den av två härdar och är belägen drygt 100 m 
söder om R 561. Här undersöktes härd nummer ett som före avtorvning 
var synlig genom att sex stenar från kanten av härden inte var helt 
övermossade. 
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Fig. 3:28. De undersökta härdarna 
vid Lappmyrtjärn hade bägge oval 
form. Härden A 2 på lokalen R 
561 hade en större plan sten i 
centrum. Härden A 1 på lokalen 
R 563 består enbart av en kant
kedja. Såväl fynd som analyserade 
kolprover visar på att härdarna 
tillhör historisk tid. 

Tabell 3:11. Registrerade lokaler inom Lappmyrtjärnområdet, Älvsby socken 

Lokal Härd nr Storlek Form, konstr. Riktning Datering 
R 497 Al 1,1x0,8 m Närm. oval, fylld VNV-ÖSÖ 
R 497 A2 1,4x0,9 m Närm. oval, fylld VNV-ÖSÖ 
R 498 Al 0,9x0,9 m Oreg. fylld NNÖ-SSV 
R 498 A2 1,2x0,7 m Oreg. fylld NNÖ-SSV 
R 500 Al 1,2x1,0 m Närm. oval, fylld NÖ-SV 
R 500 A 2 1,4x1,2 m Närm. rekt. fylld NÖ-SV 
R 500 A3 1,0x0,9 m Oval, fylld VNV-ÖSÖ 
R 500 A4 1,1x0,9 m Närm. oval, fylld VNV-ÖSÖ 
R 651 Al 1,2x0,9 m Oval, fylld VNV-ÖSÖ 
R 651 A2 1,25x1,1 m Oval, fylld ÖNÖ-VSV 1441-1648 AD 
R 653 Al 1,3x1,0 m Oval, ofylld NNÖ-SSV 1410-1626 AD 
R 653 A 2 1,1x1,0 m Närm. oval, ofylld N-S 
R 655 Al 1,2x0,8 m Oval, ofylld VNV-ÖSÖ 
R 655 A2 1,3x0,8 m Oval, fyüd VNV-ÖSÖ 
R 658 Al 1,4x1,1 m Rekt. fyüd VNV-ÖSÖ 
R 659 Al 1,3x1,1 m Oval, fyüd VNV-ÖSÖ 
R 659 A2 1,5x1,1 m Oval, fyüd NÖ-SV 
R 659 A3 1,6x1,2 m Närm. oval, fylld NÖ-SV 
R 659 A4 1,2x1,0 m Närm. oval, fylld VNV-ÖSÖ 
R 659 A 5 1,3x1,1 m Oval, fylld VNV-ÖSÖ 
R 659 A6 1,2x0,9 m Oval,delvis fylld VNV-ÖSÖ 
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Efter framrensning framträdde härden som en oval anläggning, 1,3x1,0 m 
stor (N-S). Härden hade inte någon stenpackning utan området innanför 
kantstenarna dominerades av en 0,15 m tj kraftig härdfyllning,som innehöll 
rikligt med brända ben. Härdfyllningen fanns i två lager, åtskilda av rödfärgad 
sand. Intill härden framkom ett flertal obrända ben samt fynd av kopparbleck 
och en fingerborg. Ett kolprov från härden har analyserats och gav en 
datering till 1410-1626 AD. 

3.6.9. Östra Kikkejaurområdet, Arvidsjaurs kommun 

Efter seminariegrävningarna 1985-1986 vid Östra Kikkejaurområdet 
fortsatte fältarbetet här med återkommande inventeringar och under
sökningar fram till 1995. De inledande seminariegrävningarnas främsta syfte 
var att studera enskilda boplatsers organisation och datering. Eftersom det 
med metallsökare hade påträffats fynd, som anknöt till de samiska 
metalldepåerna var det viktigt att utreda kontexten för dessa fynd inför det 
fortsatta fältarbetet. 

3.6.9.1 Guoroluokte 

Vid Guoroluokte undersökte 1985 den arkeologiska institutionen vid Umeå 
universitet en boplatslokal bestående av tre härdar (Mulk 1985). 
Undersökningarna utfördes i form av seminariegrävningar och under
sökningsledare var Inga-Maria Mulk. På platsen för undersökningarna hade 
Artur Vesterberg några år tidigare påträffat ett flertal lösfynd, bl a en holkyxa 
av järn, en skafthålsyxa, ett hänge av brons, ett skaft till en tälj stensgryta 
samt en tveeggad pilspets. Fynden tillhör framförallt tidsperioden vikingatid
tidig medeltid. Holkyxan kan ha en äldre datering, till folkvandringstid, men 
det mest sannolika är att den tillhör samma tidsperiod. 

Syftet med undersökningarna var bl a att bestämma boplatsernas ålder och 
lösfyndens fyndkontext (Mulk 1985:2). Härdarna var belägna på ett planare 
parti i småkuperad moränmark. Mellan härdarna A 3 och A 7 var avståndet 
5 m. Avståndet till den tredje härden A 1 var 50 m. 

Härden A 1 hade efter framrensning en närmast oval form och var 1,2x1 m 
stor (ÖNÖ-VSV). Härdens kantkedja hade en otydlig avgränsning och 
innanför kantkedjan framkom en gles stenpackning samt en härdfyllning 
med inslag av brända ben. Sammanlagt påträffades ett 70-tal fynd inom 
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den 17 m2 stora undersökningsytan. Fynden påträffades framförallt intill 
härdens NÖ del och utgjordes företrädesvis av tälj stensfragment från ett 
kärl. Det övriga fyndmaterialet bestod av metallfragment av koppar och 
järn, malsten, ben, eldslagningsflinta och delar av ett skifferbryne. 

Härden A 3 hade en oval form och var 1,25x1 m stor (NÖ-SV). Härden 
hade inte någon stenpackning innanför kantstenarna. I torvlagret på härden 
framkom obrända ben. Under torvlagret i härden framkom ett lager med 
härdfyllning med inslag av brända ben. Inom den 13 m2 undersökta ytan 
påträffades i och omkring härden brända och obrända ben, ett kopparbleck, 
eldslagnings flinta, kvarts samt olika metallfragment från föremål. I samband 
med analysen av de brända benen påträffades fem fragment från en kritpipa. 

Härden A 7 hade även den en oval form och var 1,4x1 m stor (NV-SÖ). 
Innanför härden framkom en stenpackning. Inom den 15 m2 undersökta 
ytan påträffades fragment av flinta och kvarts som använts till eldslagning. 
Inga ben påträffades. 

Inga kolprover från härdarna har analyserats. Utifrån fyndmaterialet går det 
att göra relativa dateringar. Intill härden A 3 påträffades fragment från en 
kritpipa och det indikerar en sentida datering av härden till ca 1700-tal. Vid 
härden A 1 påträffades ett handtag samt ett flertal fragment från ett 
tälj stenskärl. Tälj stenskärlen brukar allmänt ges en datering till vikingatid. 
Fyndsammanhanget kring härden A 7 ger ingen indikation på härdens ålder. 

Lösfynden som påträffats av Artur Vesterberg går inte att direkt korrelera 
till någon av härdarna, men de är påträffade inom boplatsområdet och 
indikerar ytterligare ett nyttjande av boplatsen under vikingatid-tidig 
medeltid. Utifrån fyndsammanhanget går det att visa på att lokalen nyttjats 
såväl vikingatid som under ca 1700-tal. 

3.6.9.2. Kyrktjärn, Norra Holmnäs 

Vid Kyrktjärnen undersökte institutionen för arkeologi vid Umeå universitet 
två härdarvid lokalen NA 1064 (Liedgren 1986). Undersökningarna utfördes 
i form av seminariegrävningar under ledning av Lars Liedgren. Artur 
Vesterberg hade påträffat ett flertal lösfynd i anslutning till Kyrktjärnen, bl 
a ett par bältesbeslag av brons som kan hänföras till de samiska 
metalldepåerna. Lokalen är belägen på flack moränmark och består av fem 
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härdar och en källargrund. Källargrunden är recent. Det inbördes avståndet 
mellan härdarna är 9-80 m. 

Härden A 3 hade en närmast rund form och var 1,2 m i diameter. Innanför 
kantstenarna framkom en stenpackning samt en härdfyllning med inslag av 
brända ben. Inom den 8 m2 stora undersökningsytan påträffades ett 70-tal 
fynd bestående av ett 20-tal bitar från eldslagningsflinta, tre järnspikar, några 
järnfragment, en bit av ett bryne samt brända och obrända ben. Fynden 
påträffades till största delen i och intill härden. Intill härden hade även Artur 
Vesterberg påträffat två lyrformiga eldstål. 

Härden A 5 var oval och 1,7x1,3 m stor (NÖ-SV). Efter framrensning 
framträdde härden som en jordfylld förhöjning 0,15-0,35 m h. En yta på 4 
m2 undersöktes och sju fynd påträffades; brända ben, fragment av en 
järnhäkta, samt bitar från eldslagnings flinta. Inga kolprover från härdarna 
har analyserats. 

Utifrån fyndmaterialet går det inte att tidsbestämma härdarna. De lyrformiga 
eldstålen som påträffades vid härden A 3 har en alltför vid datering för att 
kunna ge några hållpunkter, eftersom de finns representerade i fyndmaterial 
från såväl vikingatid som historisk tid. 

3.6.9.3. Åbyälven 

Vid seminariegrävningarna 1986 undersöktes, förutom härdarna vid 
Kyrktjärn, två härdar på lokalen NA 1107 som är belägen öster om Åbyälven, 
nära dess utlopp ur sjön Serrejaur (Liedgren 1986). Lokalen består av två 
grupper av härdar, den ena gruppen består av fem härdar (A 1-A 5) och 
den andra gruppen består av fyra härdar (A 6-A 9). Avståndet mellan 
grupperna är 90 m. Det inbördes avståndet mellan härdarna inom de båda 
grupperna är 6-35 m. Härdarna är belägna på avplanande partier ca 50 m 
från älven. Som undersökningsobjekt utsågs härdarna A 1 och A 2. 

Härden A1 hade en oval form och var 1,4x0,85 m stor(NNV-SSÖ). Innanför 
kantstenarna framkom en stenpackning samt en härdfyllning med inslag av 
brända ben. En yta på 16 m2 undersöktes och fynden som påträffades 
framkom i eller i anslutning till härden. Intill härden hade ett yxformigt 
hänge av tenn-bly tidigare hittats av Artur Vesterberg. Av övrigt fyndmaterial 
som framkom vid utgrävningarna dominerade brända ben. Andra fynd var 
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eldslagningsflinta samt en järnlänk. Järnlänken tolkar Lars Liedgren som en 
del från en ringbrynja (?) (Liedgren 1986:18). I rensningsnivå två framkom 
ÖNÖ om härden några avslag av bergart. 

Härden A 2 hade en oval form och var 1,3x1,1 m stor (N-S). Efter 
framrensning framkom innanför kantstenarna en tät stenpackning samt en 
härdfyllning med inslag av enstaka brända ben. I härdfyllningen framkom 
även flisor från eldslagningsflinta och i härdens östra långsida framkom ett 
antal smältor, troligen av bly, men tenn kan inte heller uteslutas. En yta på 
16 m2 undersöktes och som vid härden A 1 påträffades fynden i eller i 
anslutning till härden. 

Inga kolprover från härdarna har analyserats. Det yxformiga hänget av bly
tenn som hittades vid härden A 1 finns representerade i de samiska 
metalldepåerna vid Gråträsk, Mörtträsk och Unna Saiva och dateras till 
1300-tal (Zachrisson 1984:44). Smältorna som påträffades i härden A 2 har 
inte analyserats, men är troligen av bly. Smältorna skulle kunna vara rester 
efter stöpning av blykulor till lodbössor och det skulle ge härden A 2 en 
datering till ca 1700-tal. 

3.6.10. Sammanfattning och resultat 

Undersökningarna 1985-86 i Östra Kikkejaurområdet kom att tillsammans 
med Rackträskundersökningarna, som tidigare nämnts, ligga till grund för 
det kommande pilotprojektet. Undersökningarna visade på att lösfynden 
som påträffats av Artur Vesterberg tillhörde boplatser. Boplatserna bestod 
av härdgrupper med ett varierande antal härdar i varje grupp. Inga kolprover 
från de undersökta härdarna inom Östra Kikkejaurområdet har analyserats, 
men ett flertal fynd kan knyta boplatserna till olika tidsperioder. Fynd
materialet visar på en vid spridning över tid av boplatsernas nyttjande. 
Vikingatida, medeltida och historiska dateringar av fynd är påträffade intill 
härdar på samma lokal. Det innebär en kontinuitet av boplatsernas nyttjande 
från yngre järnålder fram in i historisk tid. Boplatsernas organisering och 
fyndkontexten stämde väl överens med Rackträskområdets boplatsmönster. 

För att mer ingående studera boplatsmönstret utsågs ett flertal lokaler inom 
Arjeplog och Arvidsjaurs kommuner som studieobjekt. Gemensamt för 
dessa lokaler var att de är belägna inom det nuvarande skogssamiska 
kärnområdet i de båda kommunerna. Närheten till de bägge jämförelse-
områdena vid Rackträsk och Östra Kikkejaur var också avgörande vid 
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bestämmandet av undersökningsområden. För att få en hållpunkt närmare 
kustlandet utsågs en lokal, Lappmyrtjärn, inom Älvsby kommun som 
undersökningsobjekt. Inventeringarna och de påföljande arkeologiska 
undersökningarna styrdes av olika frågeställningar avseende boplatsernas 
organisering, lokalisering samt härdarnas morfologi och ålder som viktiga 
frågor (se kap.l). Undersökningarna visade på ett flertal avgörande resultat 
vad det gäller förändringarna av det samiska samhället under slutet av yngre 
järnålder. 

3.7. MetaUbearbetningsplatserna 

I samband med Vesterbergs fynd med metallsökare hade ett flertal fynd av 
smältor påträffats. Smältorna indikerade någon form av metallhantverk. 
Vid två lokaler fanns fynd som gjorde det intressant med fortsatta 
undersökningar. Vid en av lokalerna hade påträffats en bottenskålla och 
vid den andra lokalen hade hittats ett flertal iärnhaltiga slaggfragment 
(Hedman 1993). 

Slagger har i övre Norrlands inland tidigare påträffats framförallt på uteroderade 
boplatslokaler vid de vattenreglerade älvarna. Eftersom lokalerna har varit 
förstörda av erosion har det varit svårt att tolka slaggfynden. Slaggerna som 
påträffades i Östra Kikkejaurområdet gav en unik möjlighet att studera 
fyndkontexten, eftersom de påträffades i intakta miljöer. 

Fig. 3:29. Intill metall-
bearbetningsplatsen vid 
Norra Holmnäs fanns även 
en härd. Tre ej färdig-
slipade pilspetsar hade 
också påträffats ej långt 
från härden. I området 
mellan härden och metall-
bearbetningsplatsen fram
kom ett järnfragment samt 
en knivuddspets. Fynden 
påträffades med metall
sökare. 
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3.7.1. Norra Holmnäs 

Metallbearbetningsplatsen var belägen i moränmark på en stenig backplatå 
ÖNÖ om sjön Östra Kikkejaur. I närheten av metallbearbetningsplatsen 
fanns även en härd (Hedman 1993:3). Metallbearbetningsplatsen är belägen 
25 m NNV om härden. Vesterberg hade förutom den påträffade botten-
skållan även påträffat tre pilspetsar i närheten av härden. Pilspetsarna hade 

ej färdigslipade eggar. 

Före avtorvning var anläggningen svagt markerad i terrängen genom 11 
delvis synliga stenar i markytan. Stenarna låg oregelbundet inom en yta av 
0,7x0,6 m (Ö-V). Intill stenarna i västra kanten hade bottenskållan påträffats. 
Den framkom direkt under torv ovanpå en kraftig rödfärgning. 

Fig. 3:30. Metallbearbetningsplatsen vid Norra 
Holmnäs. F 1 utgör fyndplatsen för bottenskållan. 
Bottenskållan framkom i en flack grop, 5-10 cm 
djup. 

IH Torv VÅ Rödfärgning H Kol 
QU A-horisont Härdfyllning 

Fig. 3:31. Bottenskållan påträffades i en mindre 
grop intill två skörbrända stenar. 
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Anläggningen var 1,3x0,75 m stor (Ö-V) och efter framrensning framträdde 
anläggningen som en oregelbunden koncentration av skörbrända stenar, 
0,1-0,3 m stora. De skörbrända stenarna framkom framförallt i anläggningens 
västra del, inom ett 0,4x0,3 m stort område. Här påträffades också 
bottenskållan. Bottenskållan framkom i en mindre grop intill två större 
skörbrända stenar, 0,2-0,3 m st och 0,1-0,2 m h. Gropen var 15 cm i diameter 
och 10 cm djup. Anläggningen begränsades i öster av tre skörbrända stenar. 

Området mellan de skörbrända stenarna utgjordes av en mörkbrun fyllning 
med inslag av kol och enstaka brända ben. I den mörkbruna fyllningen 
framkom även smältor samt en synål. Frånsett bottenskållan framkom 
smältorna framförallt i anläggningens östra del. Ett kolprov från 
metallbearbetningsplatsen har analyserats och gav en datering till 535-641AD. 

Härden som påträffades 25 m SSÖ om metallbearbetningsplatsen hade en 
oval form och var 1,25x0,9 m stor (NÖ-SV). Innanför kantstenarna hade 
härden en stenpackning. 

3.7.2. Njallejaur 

Lokalen är belägen 75 m norr om sjön Njallejaur på flack moränmark. Före 
avtorvning var inte anläggningen synlig i markytan. Vad som gjorde att 
anläggningen kunde påträffas var att tre metallsmältor samt ett starkt 
förrostat metallfragment fanns frameroderade i en mindre markskada. Vid 
sondning samt med hjälp av metallsökare konstaterades en anläggning, som 
bestod av ett kraftigt rödfärgat jordlager, ett mörkbrunt jordlager samt 
ytterligare indikationer av metallslagg inom en yta på lxl m. 

Fig. 3:32. De tre ej färdigsmidda pilspetsarna. 
Pilspetsarnas eggar har inte slipats. Formen 
och storleken på pilspetsarna är tämligen 
likartad. 

o 10 cm 
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En yta på 9 m2 avtorvades och efter framrensning framträdde anläggningen 
direkt under torv. Vid nedgrävning ett par centimeter i blekjords skiktet var 
anläggningen frilagd. Anläggningen hade en långsträckt oregelbunden form, 
1,3x0,8 m. Begränsningen av anläggningens utsträckning var en brun 
färgning runt ett mörkbrunt eldpåverkat jordlager med inslag av kol och 
enstaka brända ben. Över hela anläggningens yta framkom små skörbrända 
stenar, 0,02-0,05 m stora. De skörbrända stenarna utgjorde inte någon 
skärvstenspackning, utan var glest spridda. Metallsmältorna påträffades 
framförallt i anläggningens norra och södra delar, från direkt under torv till 
0,05 m djup. Ett kolprov från anläggningen har analyserats och gav en 

datering till 599-684 AD. 

3.7.3. Sammanfattning och resultat 

De undersökta anläggningarna indikerar att metallbearbetning förekommit 
på respektive lokal. Vilken form av metallbearbetning som förekommit är 
det svårt att uttala sig om, eftersom slaggerna och smältorna inte har 
analyserats. Smältorna och slaggerna vid Njallejaurlokalen verkar emellertid 
vara mer järnhaltiga än vid Norra Holmnäs och har en betydligt högre vikt, 
382,5 g. Bottenskållan som påträffades i anläggningen på Norra 
Holmnäslokalen pekar även den på någon form av järnbearbetning. Här 
påträffades dock i övrigt enbart enstaka mycket små metallsmältor med 
glaserad yta. Smältorna hade här en betydligt lägre vikt, 22,5 g, förutom 
bottenskållan som vägde 544,5 g. 

På bägge lokalerna är det små mängder av smältor och slagg som påträffats. 
Närmast till hands är det att tolka metallhanteringen som gjutning eller 

eventuellt smide. 

N ^ A 14r9 w 

) / — 0 0  CJCJ 
ningens norra del. Tre flacka gropar 

(( (®)jj framkom efter framrensning. Groparna 
var ca 5 cm djupa och upphörde efter 
nedgrävningen av blekjords skiktet. 

Fig. 3:33. Metallbearbetningsplatsen vid 
Njallejaur. Metallslaggerna påträffades 
över hela anläggningens yta. En kon
centration av slagg framkom i anlägg-

O 
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Metallsmältorna och slaggen påträffades uteslutande i eller i anslutning till 
anläggningarna. Anläggningarna var flacka och oregelbundna och liknade 
urplockade härdar. Likheten med härdar är också slående vad det gäller det 
mörkbruna jordlagret som framkom i centrum av anläggningarna. I 
anläggningen vid Norra Holmnäs kunde konstateras en mindre grop, 15 
cm i diameter och 10 cm djup, i vilken bottenskållan påträffades. I övrigt 
framkom inga gropar i eller i närheten av anläggningarna som skulle kunna 
relateras till metallhantering. I bägge anläggningarna påträffades brända ben. 
Två bearbetade brända ben fragment påträffades i anläggningen vid 
Njallejaur och en synål hittades intill anläggningen vid Norra Holmnäs. 
Anläggningarna får ses som härdar, som även nyttjats i samband med 
metallbearbetning. Dateringarna indikerar att metallhantering förekommit 
under vendeltid i Östra Kikkejaurområdet, exakt hur metallhanteringen 
utövats är svårt att bestämma, men troligtvis utgör slaggerna rester efter 
smide eller gjutning. Fynden och dateringarna visar att metallhantering finns 
som en del av det initiala boplatsmönstret. Även två fynd av holkyxor visar 
på en tidigare tidshorisont inom Östra Kikkejaurområdet. 

3.8. Fältarbetena 1994-1996 

De fortsatta fältarbetena inom Östra Kikkejaurområdet koncentrerades till 
småsjöarna Njallejaur och Bredträsket samt skogsområdet mellan sjöarna. 
Fältarbetet bestod framförallt av inventeringar, men även en undersökning av 
en lokal utfördes. Syftet med inventeringarna var att ytterligare fördjupa 
kunskapen om boplatsmönstret genom att detalj studera ett utvalt område. Vad 
det gällde undersökningsområdet storlek valdes det med utgångspunkt från 
Rackträskundersökningarna, så att en jämförelse kunde göras mellan de bägge 
områdena. Inventeringarna utfördes med hjälp av metallsökare och såväl 
anläggningar och fynd påträffades. Totalt inventerades en yta på 1,5 km2. 

3.8.1. Inventeringarna 

Fältinventeringens utgångspunkt var Artur Vesterbergs fyndmaterial från 
området. Det var viktigt att få en bild av fyndsammanhanget, dvs om det 
fortfarande var frågan om fynd på boplatser och i så fall hur såg boplatserna 
ut. Tanken med inventeringarna var även att ett utvalt mindre lokalt område 
skulle genomgå en intensivare inventering. Det fyndmaterial som 
framkommit visade på liknande dateringar som tidigare, vikingatid och 
framåt. Fynd som direkt kunde relateras till vikingatid var fynd av fyra 
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vikingatida mynt, fragment från ovala spännbucklor, ett ryttareldstål, 
skafthålsyxa samt pilspetsar. Fynd tillhörande 1600-1700-tal var bl a två 
björnspjut, blad till skafthålsyxa samt en sked av koppar som liknar de 
samiska silverskedarna från samma tidsperiod (Fjellström 1962). De här 
fynden visade på ett liknande tidsskikt som det övriga forskningsmaterialet. 

Vid det fortsatta arbetet med att lokalisera fyndplatserna visade det sig att 
fynden framkommit i anslutning till boplatser. Boplatserna utgjordes av 
härdlokaler med likadan typ av organisering som vid Rackträsk. Förutom 
härdar påträffades fyra kokgropar. Kokgroparna framkom i anslutning till 
härdar. Sammanlagt registrerades 78 härdar fördelade på 25 lokaler. Lokal 
13 innehöll flest härdar, nio stycken. Tio lokaler utgjordes av enstaka härdar. 

fi 34 
•10 /"Bredträsket i \ 
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Fig. 3:34. Fyndplatser och bo
platslokaler inom delar av Östra 
Kikkejaurområdet. Lokalerna vid 
Njallejaur och i de södra delarna 
vid Bredträsket påträffades i sam
band med inventeringar för av
handlingsarbetet 1994-1996. 
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3.8.2. Undersökningen av lokal 19 

Som undersökningsobjekt utsågs anläggningarna A 1 och A 4 på lokal 19 
som är belägen ca 100 m öster om Njallejaur. På lokalen hade bl a påträffats 
fyra fragment av ovala spännbuckor samt fyra vikingatida mynt. Mynten 
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hade framkomit tillsammans med en skafthålsyxa intill en mindre förhöjning, 
som utgjorde rester av en gammal rotvälta. Fragmenten av de ovala 
spännbucklorna påträffades 30 m söder om mynten på plan lavbeväxt mark. 
Intill fragmenten kunde med hjälp av sondning konstateras en flack 
förhöjning som bestod av härdfyllning (A 1) samt ett rödfärgat jordlager. 
Mellan dessa två fyndplatser påträffades även fynd av delar från knivar och 

metallfragment. 

© Järnsmälta 

O A 2 

©Knivudd 
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A 

Skafthålsyxa 

Fig. 3:35. Lokalen 19 med de undersökta ytorna. I området mellan fyndplatserna 
påträffades bl a knivblad och järnfragment. 

I anslutning till de två fyndplatserna upptogs undersökningsytor för att 
studera fyndens kontext. På platsen för myntfynden var ingen anläggning 
synlig i markytan och här undersöktes en yta på 5 m2. Jordlagren var omrörda 
p g a två rotvältor. Efter nedgrävning till 25 cm dj framkom den ursprungliga 
markytan. Under den gamla markytan framkom ett brunt jordlager, 1,2x0,3 
m st, som fortsatte in i profilen. Intill brunfärgningen påträffades ett 
hästskoformigt spänne (se fig. 6:13). Mynten hade påträffats intill det 
hästskoformiga spännet. I brunfärgningen framkom två skörbrända stenar 
samt brända ben. Störningarna från rotvältorna gjorde att den undersökta 
ytan gav ett omrört intryck, men det brunfärgade området tillsammans med 
fynd av skörbränd sten indikerade att mynten och det hästskoformiga 
spännet tillhörde en boplats. De två skörbrända stenarna skulle kunna utgöra 

rester efter en omrörd härd. 

I anslutning till fragmentfynden av de ovala spännbucklorna upptogs en yta 
på 6 m2. Före avtorvning var inte någon anläggning synlig i markytan. Efter 
avtorvning och framrensning framkom en härd som främst bestod av 
mörkbrun färgning, 1,3x1 m st, med inslag av enstaka skörbrända stenar. I 
centrum av härden framkom en försintrad härdfyllning med en kon
centration av små brända ben. Under härdfyllningen framkom en kraftig 

rödfärgning. 
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Fig. 3:36. En rotvälta hade stört A 4. Anläggningen var omrörd och fynden och de två 
skörbrända stenarna påträffades på 25 centimeters djup. I profilen är den gamla markytan 
synlig och det visar att fynden ursprungligen legat närmast direkt under det tunna 
torvskiktet. 

I samband med undersökningen framkom rikligt med små brända ben, en 
pärla av keramik samt ytterligare fragment från ovala spännbucklor. Ett 
flertal av de brända benen utgjordes av fiskkotor, vilket indikerade att 
fragmenten från de ovala spännbucklorna hade påträffats på en boplats 
intill en härd. 

Vid fortsatta inventeringar på lokalen 19 påträffades ytterligare två härdar 
av liknande typ, bestående av en mörkbrun härdfyllning med inslag av enstaka 
skörbrända stenar. 

Vid en första genomgång av de brända benen kunde konstateras en stor 
skillnad mellan de två anläggningarna vad det gällde benens utseende. 
Benmaterialet som framkom inom undersökningsytan (A 4) vid mynten 
innehöll inga fiskkotor, vilket dominerade i anläggningen där fragmenten 
från de ovala spännbucklorna (A 1) framkom. Mindre bitar av brända 
skallbensfragment samt en tand kunde vid en första studie identifieras i de 
brända benen från anläggningen A 4. En första tolkning var att benen kom 
från ett rovdjur. Benen inlämnades för en osteologisk bestämning, men 
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benbestämningarna kom inte att utföras förrän sex år senare strax innan 
avhandlingens färdigställande. Resultaten från benbestämningarna skulle 
visa sig minst sagt överraskande (Storå 2002). 

Kolprov 2 

\®F5 

308,5/496 308,5/498 

Fig. 3:37. Härden där fragmenten från de ovala 
spännbucklorna påträffades utgjordes av flack 
förhöjning med härdfyllning och enstaka 
skörbrända stenar. Fynden framkom direkt 
under torvskiktet. 
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3.8.3. Anläggningen A 4 på lokal 19 

Benbestämningarna bekräftade tolkningen att huvuddelen av de brända 
benen från A 1 kom från fisk. Enstaka ben av fågel samt däggdjur fanns 
också i materialet. Antagandet att delar av det brända benmaterialet från A 
4 kom från skallben och en tand visade sig stämma, men att benen skulle 
komma från ett rovdjur var helt felaktig. Totalt hade framkommit 410 brända 
benfragment och det visade sig att samtliga brända ben från anläggningen 
A 4 tillhörde människa. De brända benen kom från två individer. 

Individerna är en fullvuxen person samt ett barn. Den fullvuxna individen 
kunde identifierades i benmaterialet främst genom en mycket nednött 
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framtand samt ett fragment från en halskota som uppvisade en viss grad av 
förslitning (Storå 2002:8). Den andra individen är ett barn, 5-14 år gammal, 
med en preliminär bedömning till den nedre delen av åldersintervallet, ca 
5-7 år (Storå 2002:8). 

Ben finns representerade från olika delar av kroppen, dock saknas ben som 
säkert kan bestämmas till armar, tår och fingerben, bäcken samt nästan hela 
ryggraden. Från kranierna har 56 ben bestämts. I benmaterialet finns även 
två tänder. En förklaring till att det saknas ben från olika delar av 
kroppsregionen beror troligen på att endast ca lA av anläggningen har 
undersökts. 

De vikingatida mynten hade påträffats intill det hästskoformiga spännet 
som framkom vid undersökningen. En skafthålsyxa påträffades intill 
undersökningsområdets västra del. Den var delvis synlig i torvytan. Den 
tillhör troligen brandgraven och kan ha hamnat i torvytan p g a de två 
rotvältorna som stört anläggningen. Fynd av mindre smältor indikerar att 
ytterligare fler metallföremål varit nedlagda vid de brända benen. 

Hur ska då denna kremering tolkas? Den inledande tolkningen att fynden 
hade framkommit intill en eventuell omrörd härd kan uteslutas. Det var 
naturligt att föra tankarna till en omrörd härd p g a brandlagret och de två 
skörbrända stenarna. Hade en större yta undersökts är det troligt att 
anläggningen tolkats annorlunda, men den referensram som låg närmast 
till hands var härden. 

Det fanns emellertid invändningar till att tolka anläggningen som en härd 
och det var framförallt de brända benens olika utseende mellan 
anläggningarna A 1 och A 4. Det här konstaterandet gjordes före den 
osteologiska analysen. Ytterligare en omständighet som gjorde tolkningen 
till härd tveksam var att fynden och de skörbrända stenarna framkom på 
0,25-0,3 m djup. Det normala är att härdarna delvis är synliga i torvytan 
och i de fall de inte är synliga i markytan framkommer härdarna direkt 
under torvytan. Att fynden vid A 4 framkom djupare ned i marken än vanligt 
förklarade jag med att de två rotvältorna hade påfört jord på anläggningen. 

Den rimligaste tolkningen av A 4 är en kremering under flat mark. Det här 
är första gången en kremering direkt kan anföras till en boplatskontext i 
övre Norrlands inland. Frågan är då om detta är en gravläggning med ett 
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brandgravsskick eller någon annan deposition. Som en indikation på att det 
inte är en vanlig begravning är att det på två ben finns märken efter snittspår, 
på ett kraniefragment och ett rörbensfragment. Snittspåren ska ha 
uppkommit innan benen brändes (Storå 2002:9). Storå menar även att ett 
större osteologiskt material från anläggningen skulle kunna besvara frågan 
om det är ett brandgravskick eller någon annan typ av deposition. 

Ett problem i övre Norrlands inland har varit gravskicket under yngre 
järnålder. Enstaka indikationer finns, men det är från äldre undersökningar 
som har föranletts av vattenregleringar, som t ex Abelvattnet i Tärna socken. 
Där undersöktes två stensättningar med brandgravar. Utifrån fynden som 
påträffades dateras gravarna till folkvandrings tid (Norrman 1969). 
Abelvattnets brandgravar är stensättningar till skillnad mot kremeringen 
vid Njallejaur, som är belägen under flat mark. De dateras även till en annan 
tidsperiod. Skulle t ex gravskicket utgöras av brandgravar under flat mark, 
så kan det ge en förklaring till svårigheterna att påträffa dessa lokaler. 

A 4 påträffades i en boplatsmiljö med tre härdar. Intill härden A 1 framkom 
5 fragment från två olika spännbucklor samt en pärla av keramik. Tidsmässigt 
stämmer fynden överens med de vikingatida fynden vid A 4, vilket visar på 
ett samband i tid med kremeringen. Det indikerar att kremeringen tillhör 
boplatsmiljön. Jag kommer därför att ange fynden från A 4 som tillhörande 
en boplatsmiljö. 

3.8.4. Sammanfattning och resultat 

Inventeringen vid Njallejaur och Bredträsket, som utfördes 1994-95, hade 
som utgångspunkt det fyndmaterial som Artur Vesterberg tidigare påträffat 
i området med metallsökare. Syftet var att detalj studera fyndsammanhangen 
och boplatsmönstret inom ett mindre utvalt område. Undersöknings
områdets storlek anpassades på ett ungefär till Rackträskområdets, så att en 
jämförande studie kunde genomföras. Fynden som påträffades anknöt till 
tidshorisonten vid de övriga undersökningsområdena, dvs vikingatid och 
framåt in i historisk tid. Totalt registrerades 78 härdar samt fyra kokgropar 
fördelade på 25 lokaler och det indikerade ett liknande boplatsmönster som 
inom övriga undersökningsområden. 

På lokalen 19 utfördes undersökningar på två fyndplatser. Här hade Artur 
Vesterberg bl a påträffat fyra vikingatida mynt samt fyra fragment från ovala 
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spännbucklor. Undersökningar utfördes i anslutning till fynden för att studera 
fyndsammanhanget. Resultatet från undersökningarna visade att fynden av 
fragmenten från de ovala spännbucklorna låg i anslutning till en härd, medan 
mynten påträffades i en något otydligare kontext. Även om det visade sig 
att anläggningen som mynten tillhör inte var en härd, så menar jag att mynten 
tillsammans med brandgraven tillhör den lokala boplatskontexten. Förutom 
de två undersökta anläggningarna påträffades ytterligare två härdar på samma 
lokal. Härdarna har en liknande konstruktion med ett fåtal skörbrända stenar 
och kraftiga härdfyllningar. Fynden visar tidsmässigt på en vikingatida 
boplatslokal med en grupp på tre oregelbundet anlagda härdar. Härdgruppen 
har ingen linjär organisation. Den linjära organisationen med härdar på rad 
menar Mulk är det samiska fångstsamhällets basboplatser vintertid eller 
jaktboplatser och sträcker sig tidsmässigt från yngre järnålder till 1600-tal 
(Mulk 1994:244). Härdarnas linjära rumsliga organisation har även tolkats 
som "uttryck för det samiska fångstsamhällets sodala och ekonomiska organisation " 
(Bergman 1990:281). Det här ett exempel på att den linjära organisations
formen som skulle vara typisk för ett samiskt fångstsamhälle under yngre 
järnålder inte stämmer och då menar jag att man kan diskutera 
härdgruppernas organisering utifrån ett annat perspektiv, ett seminomadiskt 
(se även kap. 5). 

Mynten samt även den påträffade vikten ca 200 m öster om myntfynden är 
påträffade i en omfattande boplatskontext, vilket indikerar ett samiskt 
samhälle i skogslandet med en egen handelsverksamhet. De många fynden 
samt den rika variationen av föremål på boplatserna inom det inventerade 
området visar på att det måste finnas ett överskott inom samhället. Om 
överskottet skulle ha offrats för att bibehålla jämlikheten inom ett 
fångstsamhälle borde denna mängd av fynd inte finnas på boplatserna. 
Resultaten från undersökningarna och inventeringarna tolkar jag som att 
ett seminomadiskt samhälle håller på att etableras inom Östra Kikkejaur-
området. Tolkningarna grundar sig på boplatsmönstrets kontinuitet från 
järnålder in i historisk tid. Fynd från såväl historisk tid och järnålder-medeltid 
påträffas intill härdar på samma lokaler. Härdgruppernas variation i 
organisering och storlek har en likadan vid spridning över tid. Handeln 
som en indikation på ett seminomadiskt samhälle visar fynden av mynt och 
vikter på boplatserna. Föremålen visar även på rika kontakter med omgivande 
grupper, såväl samiska som andra befolkningsgrupper. 
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4. Härdarna 

4.1. Inledning 

Härdarna är den fornlämningstyp som främst utmärker boplatser från yngre 
järnålder fram till historisk tid i övre Norrlands fjäll- och skogsområden. I 
samband med fornminnesinventeringarna för den ekonomiska kartan, som 
påbörjades i mitten av 1980-talet, har tusentals härdar registrerats som 
fornlämningar (Aronsson 1987:204). Under t ex fältsäsongerna 1995-97, 
som pågick i såväl fjäll, förfjäll och i skogsland så utgjordes ca 80 % av 
fornlämningsbeståndet av härdar (Liedgren, Bergman & Hedman 1996, 
Lagerstam 1996, Hedman, Bergman & Liedgren 1997, Färjare 1997, 
Hedman 1998). Som ett exempel på antal härdar som infördes i forn-
lämningsregistret kan nämnas 1996 års inventering från Jokkmokks kommun 
där 703 härdar på 393 lokaler bedömdes utgöra fornlämningar (Lagerstam 
1997:18). Inom ett ekonomiskt kartblad påträffades samma år i Arjeplogs 
kommun 138 härdar fördelade på 82 lokaler (Liedgren, Bergman & Hedman 
1997:24). Det ekonomiska kartbladet dominerades av stora skogsområden. 
Härdarna har kommit att bli den vanligast förekommande fornläm-
ningstypen i övre Norrlands inland. 

4.2. Den samiska härden som idémässig konstruktion 

De tidigaste undersökningarna av lokaler med härdar utfördes i samband med 
vattenkraftsutbyggnaden av Umeälven under 1950-talet, då det undersöktes 
ett flertal boplatslokaler av främst stenålderskaraktär. På dessa lokaler framkom 
även härdar som utifrån dateringar och fyndsammanhang vid en närmare 
betraktelse, trots att de framkom på samma lokaler, hade dateringar till senare 
tidsperioder (Linder 1966:150). Asbestkeramik samt avslag och stenredskap 
kunde påträffas såväl i som intill härdar, vilka utifrån analyserade kolprover 
tillhörde yngre järnålder fram till 15-1600-tal (Linder 1966:150). Linder pekar 
på att härdarnas datering visar "att vi här måste räkna på en stark diskontinuitet, en 
ständigt upprepad bosättning' (Linder 1966:150). 

I rapportsammanställningen från undersökningarna vid Umeälven från 
1954-55 anges härdar som ligger en bit från strandbrinken och delvis är 
synliga i torvytan som kåtahärdar (Hvarfner 1956). Det finns även härdar 
belägna intill strandhaken som benämns kåtahärdar. Vad som emellertid är 
karaktäristiskt för tolkningen av härdarna till samiska boplatslämningar är 
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att härdarna är synliga som förhöjningar i terrängen eller att härdstenar 
delvis framkommer i markytan. Det görs alltså ett antagande att dessa härdar 
har en yngre ålder än de stenålderslokaler härdarna överlagrar. Det är 
antagandet om härdarnas ålder som är avgörande för tolkningen till 
kåtahärdar. Fynd av ett mynt från 1840-tal (Hvarfner 1956) samt ett silverlöv 
(som är vanliga på de samiska silverhalskragarna från 1700-tal) på två 
härdlokaler utgör troligtvis ytterligare en bekräftelse på tolkningen om att 
härdarna är kåtahärdar. Myntet indikerar en sentida datering på härdarna 
och silverlövet anger härdarnas kulturella identitet. 

I en artikel från 1957 utgår Hvarfner från resultaten av vattenreglerings-
undersökningarna i sina tolkningar av stenålderskulturen i Norrlands inland. 
Han presenterar en kronologi över boplatsernas utveckling "En fjärde grupp 
av boplatslokaler röjer inte längre sin närvaro genom skärvsten på stränderna. De 
markeras endast uppe på brinkarna genom runda, ovala eller rektangulära delvis 
övertorvade härdar. Ett och annat avslag av kvarts eller kvartsit och några ganska 
stora skrapor med dålig retusch vid sidan av djurben är ofta det enda som skilja dessa 
boplatser från en modern kåtaplats" (Hvarfner 1957:110). Vad det gäller den 
tidsmässiga ställningen på dessa boplatslokaler, menar Hvarfner att det 
glesnande antalet stenartefakter tyder på en övergång till redskap av metall, 
"helst som metallfynden undanfir undan komma in på de sistnämnda boplatstyperna". 
(Hvarfner 1957:110). Hvarfner menar att fyndmaterialet inte säger någonting 
om vilka människor som nyttjade dessa boplatser. Det är intressant att 
konstatera att trots att Hvarfner i rapporten från undersökningarna anger 
dessa härdar som kåtahärdar, så menar han i artikeln att det inte går att säga 
vilka som brukat härdarna. Härdarna i sig är inget bevis för att det är samiska 
boplatser, utan det måste finnas ett fyndmaterial som direkt går att relatera 
till den samiska kulturen. 

I samband med Nordarkeologis Garaselsprojekt vid Byskeälven utfördes 
inventeringar i närområdet till stenålderslokalerna vid Garaselet. Ett flertal 
härdlokaler registrerades och ovala samt runda härdar med eller utan 
stenpackning benämndes som "lapsk typ" (Sundqvist 1973). En härdgrupp 
på 13 rektangulära härdar vid Norra Kvarntjärn (NA 132) anges ej tillhöra 
den "lapska' härdtypen pga form, storlek samt organisering. "Härdarna 
skiljer siggenom sin form och storlek från de härdar av lapsk typ som i övrigt förekommer 
inom detta område. Derasplacering efter en nästan rak linje är också anmärkningsvärd\ 
med tanke på lapska härdar\ som vanligtvis saknar regelbunden inbördes 
planering?' (Sundqvist 1973). 
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I två mindre artiklar i Fornvännen 1980 behandlas den rektangulära 
härdformen utifrån undersökningarna inom projektet Nordarkeologi. 
Christiansson ger härdarna en trolig datering till vikingatid (Christiansson 
1980:157) och Christiansson & Wigenstam menar att stora rektangulära 
härdar i rader "synes tyda på ett inslag av en främmande kultur; möjligen under 
vikingatid'{Q,hristiansson & Wigenstam 1980:167). De rektangulära 
härdarnas likhet med härdarna i de i fjällvärlden belägna stalotomterna 
framhålls (Meschke 1979:95). Tolkningen att rektangulära härdar tillhör en 
annan folkgrupp än den samiska ska ses i samband med debatten om 
stalo tomternas beboare i slutet av 1970-talet, då det bl a antogs att 
stalotomternas anläggare var nordbor (Kjellström 1983:19). Eftersom 
härdarna i de stalotomter som undersökts var rektangulära och stalo
tomterna antogs tillhöra en nordisk befolkning, så fanns tankarna att 
rektangulära härdar var än de påträffades tillhörde en annan befolknings
grupp än samerna. Den linjära organiseringen av stalotomterna betonas 
även den tillhöra en annan folkgrupp än samerna. Rektangulära härdar på 
rad skulle även det vara en indikation på att det ej var samiska boplatser. 

Den äldsta härdmodellen av samisk typ gick ej längre tillbaka än till 1600-
tal (Meschke 1979:95). Den var oval till formen och hade inte högre liggande 
kantstenar. Den yngre samiska härdtypen hade även den oval form med 
stora markerade kantstenar och en innanförliggande sten-packning och finns 
från mitten av 1700-talet (Meschke 1979:95). Den kronologiska 
uppfattningen om härdarnas form och ålder finns redovisad i rapporten 
"Kulturlandskap i älvdalar III 1979:2" och kan sägas vara den gängse 
uppfattningen om den s k samiska härdtypen fram till mitten av 1980-talet. 
Åsikten var den att den samiska härdtypen var oval och att den ej framträder 
förrän i början av 1600-tal, "ovalhearth of late Saamitype" (Forsberg 1985:244). 
Härdar som hade sentida dateringar (historisk tid) tillhörde "den samiska 
härdtypen", medan härdar med järnålders-dateringar ej kunde knytas till 
samiska boplatser (Holm 1983:82). 

För att återknyta till härdarna med rektangulär form, så fanns tolkningar 
och frågeställningar om att det rörde sig om gravar. Eftersom härdarna 
ibland kunde ha en längd på drygt två meter, så skulle storleken förutom 
formen utgöra ytterligare en indikation på att det kunde vara gravar. I 
samband med undersökningarna inom Mattaureområdet, där totalt nio 
rektangulära anläggningar undersöktes 1973, var syftet med under
sökningarna att studera anläggningarnas funktion, dvs om det var gravar 
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eller ej (Wallerström 1973). Resultaten från undersökningarna visade på att 
anläggningarna inte kunde vara gravar. Utifrån fyndmaterial och 
anläggningarnas uppbyggnad menar Wallerström i sin rapport att 
anläggningarna är lämningar efter samiska boplatser. 

I slutet av 1960-talet undersöktes liknande rektangulära anläggningar vid 
Juntavadda och Assebakte på Finnmarksvidda i Nordnorge under ledning av 
Povl Simonsen. Han tolkar anläggningarna som brandgravar och ser likheter 
med de skoltsamiska gravhusen (Simonsen 1979:42-49). Simonsens tolkningar 
har vid ett flertal tillfällen ifrågsatts (Mulk 1994:234). Inger Storli menar att de 
rektangulära anläggningarna är härdar (Storli 1994:55-60) och det grundar hon 
bl a på att det brända benmaterial som framkom vid undersökningarna på 
Finnmarksvidda ej har kunnat bestämmas tillhöra människa och att den här 
typen av härdar inte var kända vid tidpunkten för undersökningarna. I en mindre 
artikel från 1997 vidmakthåller Simonsen sina tolkningar av anläggningarna på 
Juntavadda och Assebakte som brandgravar, men han har även en annat förslag 
till tolkning "So, I shall not totally discard thefireplace theoryy hut in that case they would 
have been outdoorfireplaces, presumably of a ritual character" (Simonsen 1997:63). 

Från att härdarna inledningsvis utgjort en diskussion om kulturell identitet 
och funktion, så startades ett flertal projekt och arbeten vid Umeå universitet 
under senare delen av 1980-talet som studerade boplatserna (härdarna) i 
en kontext, ingående i ett förhistoriskt samiskt kulturlandskap (Baudou 
1981:149-150, Baudou 1983:20-26, Bergman 1988:42, Hedman 1989:137-
138). Frågorna som istället börjar studeras är vilket samhälle boplatser med 
härdar representerar. Det går till viss del faktiskt att jämföra med 
diskussionen kring tolkningarna av fjällens stalotomter (Kjellström 1976:155, 
1983:19, Mulk 1988:61-74). Från att tidigare berört frågor om vilken 
folkgrupp som nyttjat härdarna samt deras funktion, övergår man till att 
studera vilken form av samiskt samhälle anläggningarna tillhör. 

4.3. Sammanställning av härdtyper 

För att få en uppfattning om härdarnas form och datering genomfördes 
en genomgång av rapportmaterial från i huvudsak arkeologiska 
utgrävningar i övre Norrland. Rapportmaterialet härrör från under
sökningar som dels har utförts inom olika projekt, men kanske 
framförallt i samband med exploateringsarbeten för utbyggnaden av 
vattenkraft av de stora Norrlandsälvarna Skellefte älv, Ume älv och 
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Ångermanälven. I sammanställningen har enbart härdar som bedömts 
tillhöra tidsperioden järnålder-historisk tid medtagits. 

Syftet med sammanställningen är att sammanfatta undersökningarna 
och dateringarna av olika härdtyper för att få en god översikt vid 
beräkningarna av härdformernas fördelning över tid. I samman
ställningen finns ett flertal härdar som daterats genom kolprover, vidare 
går det att relativt datera ett flertal härdar genom fyndmaterialet. Många 
av härdarna är emellertid svåra att datera, p g a ej daterbart fynd-material 
och ej analyserade kolprover. Sammanblandade fyndlager utgör också 
ett problem, framförallt när härdlokalerna uppträder på de strandbundna 
sten- och bronsåldersboplatserna. 

Rapporterna skiljer sig delvis från varandra, framförallt när det gäller 
beskrivningar och planritningar. I några fall har härdtyperna bestämts genom 
fotostudier. Härdarna kan grovt indelas i fyra typer; oval\ rektangulär; rund 
samt oregelbunden. Det kan i enstaka fall förekomma härdar med andra former, 
t ex kvadratiska eller trekantiga. För att närmare studera härdarnas form 
har enbart undersökta härdar medtagits i sammanställningen. 

I samband med fornminnesinventeringar har tusentals boplatser som utgörs 
av härdar registrerats i övre Norrland, i många fall har säkert en korrekt 
angivelse av härdarnas form angivits i beskrivningarna. Det finns emellertid 
ett flertal variabler som gör att härdarnas form kan vara svåra att enbart 
bestämma okulärt, bl a övertorvningsgrad samt inventerarens egna åsikter 
om form och erfarenheter av den fornlämningstyp som härden utgör. 
Undersökta härdar innebär en mer hållbar tolkning av härdarnas form och 
storlek. 

Utifrån den kunskap som erhållits genom undersökningarna inom 
institutionens projekt har det varit lättare att kunna tolka och förstå 
rapportmaterialet från tidigare utförda arkeologiska arbeten, framförallt då 
rapporterna från undersökningarna som utfördes i samband med 
vattenkraftsutbyggnaderna från slutet av 1950-talet och under 1960-talet. 

I genomgången har de olika härdformerna angivits under respektive 
form även om flera olika härdformer finns på samma lokal. 
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4.3.1. Den ovala härden 

Den vanligast förekommande härdformen är oval. Av härdarna som 
registrerades vid fornminnesinventeringarna i Norrbotten 1996-97 
bedömdes drygt 80 % av härdarna i Arjeplogs kommun ha en oval form 
(Liedgren, Bergman & Hedman 1997, Hedman, Bergman & Liedgren 
1998). I Jokkmokks kommun bedömdes 1996 481 av totalt 703 
registrerade härdar tillhöra den ovala formen (Lagerstam 1997). Ett annat 
resultat uppvisades dock vid fornminnesinventeringarna 1997 inom 
Pajala och Kiruna kommuner, där härdformerna rektangulär och 
oregelbunden var lika frekventa som den ovala formen (Färjare 1998). 

Den ovala härdformen i sig kan variera och benämningen stympat oval 
form (Aronsson 1991:34) har använts när den ovala formen har en mer 
rak avslutning. Oftast beror den raka avslutningen på vilken typ utav 
stenar som brukats i samband med anläggandet av härden, kantiga stenar 
ger kantigare former. Större stenar på ena kortsidan kan också det 
innebära en rakare avslutning, men i de flesta fallen innebär inte en 
större avslutningssten att den ovala härdformen stympas. 

# w m 
0  2 m  1 I 

Fig. 4:1. Ovala härdar. Fr v Atjekåive, Gällivare kn, 662-872 AD. Saivo, Gällivare kn, 
1039-1276. Rebraurälven, Arjeplogs kn, 1280-1430 AD. Lappmyrtjärn, Älvsby kn, 
1441-1648 AD. 

4.3.1.1. Lokaler där ovala härdar undersökts 

Rackträskområdet, Arjeplogs kommun 

I samband med vägbyggnationer undersöktes 1971 fornlämning 407. 
Fornlämningen bestod av en oval härd och undersökningsledare var Ulla 
Walukiewicz. Undersökningen har redovisats i rapporten "Fornlämning 
407, Sveggejaur 1:1, Arjeplogs sn, Lappland". 
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R407. Härd, 1,5x0,8 m st, (NÖ-SV). Stenstorlek 0,05-0,25 m. Stenpackning. 
En större plan sten fanns i V delen av härden. Inom den undersökta ytan 
framkom smält bly, blykula, blyglaserad keramik, kvartsitavslag samt brända 
och obrända ben. Keramiken och blykulan gör att härden kan dateras till 
16-1700-tal. 

Som beredskapsarbete undersöktes 1971 fornlämning 408. Fornlämningen 
utgjordes av fem härdar. Två var ovala och tre rektangulära. Under
sökningsledare var Ulla Walukiewicz och undersökningen har redovisats i 
rapporten "Fornlämning 408, Ö. Uddjaur 1:1, Arjeplog sn, Lappland". 

A 1. Härd, 1,4x0,9 m, (N-S). Stenstorlek 0,1-0,35 m. Stenpackning. Inom 
den undersökta ytan framkom en böjd metallbit, flintavslag samt brända 
ben. Inget av fynden säger någonting om härdens ålder och inga kolprover 
har analyserats. 

A 2. Härd, 1,7x1,0 m, (NV-SÖ). Stenstorlek 0,2-0,4 m. Stenpackning med 
företrädesvis plana större stenar. Inom den undersökta ytan framkom ett 
kopparbleck, kopparten samt brända ben. Inget av fynden är daterande för 
härden och inga kolprover har analyserats. 

Kommentar: De fem härdarna inbördes avstånd gör att de inte kan betraktas 
som samtida. Härdarna är belägna för nära varann. 

Under åren 1984-86 pågick arkeologiska undersökningar vid Rackträsk. 
Undersökningarna var ett samarbetsprojekt mellan Silvermuseet i Arjeplog 
och den arkeologiska institutionen vid Umeå universitet. Undersöknings
ledare var Ingela Bergman. Undersökningarna finns redovisade i 
rapporterna: "Rapport över arkeologiska inventeringar och undersökningar 
vid Rackträsk, Arjeplogs sn, Lappland 1984. Rapport över arkeologiska 
undersökningar vid Rackträsk, Arjeplogs sn, La. 1985. Rapport över 
arkeologiska inventeringar och undersökningar vid Rackträsk, Arjeplogs 
sn, La. 1985". Sammanlagt undersöktes 12 härdar, tio ovala och två 
rektangulära. 

A 15. Härd, 1,5x0,9 m, (ÖNÖ-VSV). Stenstorlek ej angiven. Stenpackning. 
Inom den undersökta ytan framkom två handtagsfästen av koppar, järnnit, 
järnplatta med fyrkantigt hål, järnfragment samt brända och obrända ben. 
Inga kolprover har analyserats. 
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A 16. Härd, 1,5x1,0 m, (N-S). Stenstorlek 0,2-0,3 m. Stenpackning. Inom 
den undersökta ytan framkom bronsbleck, järnkniv, flintavslag samt brända 
och obrända ben. Ett kolprov har analyserats och gav en datering till 1415-
1486 AD (St-11144). 

A 17. Härd, 1,2x0,9 m, (NNV-SSÖ). Stenstorlek ej angiven. Ej stenpackning. 
Inom den undersökta ytan framkom flinta för eldslagning, bronsbleck, järnspik, 
blykula, blysmältor samt brända och obrända ben. Ett kolprov har analyserats 
och gav en datering till 1330-1640 AD (St-11143). 

A 18. Härd, 1,0x0,9 m. Stenstorlek och riktning ej angiven. Stenpackning. 
Inom den undersökta ytan framkom fragment från en oval spännbuckla, 
bronsbleck, järnfragment, "järnhasp" samt brända och obrända ben. Tre 
kolprover har analyserats. Proverna är tagna från tre olika kollager och gav 
följande dateringar lager 1 1950-t, lager 2 610-780 AD (Ua-360), lager 3 0-
210 AD (Ua-361). 

A 19. Härd, 1,4x0,8 m. Stenstorlek och riktning ej angiven. Ej stenpackning. 
Inom den undersökta ytan framkom bronsbleck, järnfragment samt brända 
ben. Inga fynd är daterande för anläggningen och inga kolprover har 
analyserats. 

A 21. Härd, 1,5x1,1 m. Stenstorlek och riktning ej angiven. Ej stenpackning. 
Inom den undersökta ytan framkom bronsbleck, tre flintbitar, blybit, 
järnkniv, kvartsits tycke, fragment av järnkedja samt brända och obrända 
ben. Ett kolprov från härden har analyserats och gav en datering till 1170-
1290 AD (Ua-362). 

A23. Härd, 1,2x1,0 m, (NÖ-SV). Stenstorlek ej angiven, men stenarna hade 
plan ovansida. Stenpackning. Inom den undersökta ytan framkom en järnharpun, 
kopparbleck, järnfragment samt brända och obrända ben. Ett kolprov har 
analyserats och gav en datering till 890-1170 AD (Ua-362). 

A 62. Härd, 1,6x1,1 m, (NNÖ-SSV). Stenstorlek 0,1-0,2 m. Ej stenpackning. 
Inom den undersökta ytan framkom brända ben samt försintrad sand. Inga 
kolprover från härden har analyserats. 

A 165. Härd, 1,5x1,1 m, (N-S). Stenstorlek 0,1-0,2 m. Delvis stenpackning. 
Inom den undersökta ytan framkom ett yxformigt hänge av kopparbleck, 
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järnyxa, järnspik, järnnit, rakkniv (?), knivfragment, 6 st flintfragment, 6 st 
järnfragment samt brända ben. Inga kolprover har analyserats, men det 
yxformiga hänget gör att härden kan dateras till 12-1300-t (Serning 1956, 
Zachrisson 1984). 

Mattaure, Arjeplogs kommun 

Sommaren 1973 undersöktes nio rektangulära härdar och en oval härd vid 
Stormattaure och Gamla Mattaureälven. Undersökningsledare var Thomas 
Wallerström. Målsättningen med undersökningen var att bestämma 
anläggningarnas funktion (gravar?) och ålder. Undersökningarna finns 
redovisade i rapporten "Stormattaure & G:a Mattaureälven, 
allmänningsskogen 1:1, Arjeplogs s:n, Lappland". 

A 4. Härd, 1,7x1,3 m (NÖ-SV). Stenstorlek 0,15-0,3 m. Stenpackning. Inom 
den undersökta ytan framkom brända ben, en jämten, ett förkolnat 
näverstycke, och en sten med hål (smycke?). Av fyndmaterialet går det inte 
att datera härden. Inga kolprover har analyserats. 

I samband med en planerad utvidgning av en grustäkt undersöktes två 
hotade härdar 1991, inom Mattaureområdet. Härdarnas former var 
rektangulär samt oval. Resultaten från undersökningen finns redovisade i 
rapporten "Rapporter över kulturhistoriska undersökningar vid Gubblijaure, 
Stora Mattaure samt Padje-Måskejaure, Arjeplog socken, Lappland". 

A 14. Härd, 1,5x0,9 m, (N-S). Stenstorlek 0,1-0,3 m. Ej stenpackning. I 
härden påträffades brända och obrända ben samt ett fragment av flinta 
efter eldslagning. Ett kolprov har analyserats och gav en datering: till 1325-
1430 AD (Ua-4622). 

Åsen, Arjeplogs kommun 

Undersökningarna föranleddes av att ett fiskevårdsområde skulle iordningställas 
med rastplatser vid sjön Åstjärn. Det innebar att tre härdar skulle förstöras. 
Härdarna hade oval, oregelbunden form samt rektangulär form. 
Undersökningarna genomfördes av Silvermuseet, Arjeplog under ledning av 
Lars Liedgren. Undersökningarna finns redovisade i rapporten "Rapporter över 
kulturhistoriska undersökningar inom Arjeplogs socken 1988". 
A 3. Härd, 1,5x1,0 m, (NV-SÖ). Stenstorlek 0,03-0,1 m. Stenpackning. Inom 
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den undersökta ytan framkom brända ben och en kopparten. Av fyndmaterialet 
går det ej att datera härden och inga kolprover har analyserats. 

Guevloluokta, Arjeplogs kommun 

I samband med framdragande av skogsbilväg intill sjön Lulepotten 
undersöktes fyra härdar. Undersökningarna genomfördes av Norrbottens 
museum under ledning av Kjell Lundholm och finns redovisade i rapporten 
"Undersökning av härdar vid Guevloluokta, Lulepotten. Arjeplogs sn". 
Av härdarna var två runda, en oval och en rektangulär. Undersökningarna 
utfördes 1973. 

A 4. Härd, 1,2x0,8 m. Stenstorlek 0,05-0,25 m. Ej stenpackning. I härden 
påträffades 50 g brända ben och intill härden framkom två kritpipsskaft. 
Kritpipsskaften gör att härden kan dateras till < 1700-tal. 

Gullesvuoppe, Arjeplogs kommun 

Undersökningen genomfördes p g a att det skulle anläggas en biltestbana i 
anslutning till viken Gullesvuoppe och därigenom skulle ett omfattande 
fornlämningsområde beröras. Fyra härdar undersöktes, två av härdarna var 
skadade genom schaktarbeten och redovisas ej. Av de två intakta härdarna 
var en oval och en rektangulär. Undersökningen genomfördes av 
Silvermuseet, Arjeplog under ledning av Lars Liedgren. Under-sökningen 
finns redovisad i rapporten "Rapporter över kulturhistoriska undersökningar 
inom Arjeplogs socken". 

SMA 217. Härd, 1,5x1,1 m, (N-S). Stenstorlek 0,05-0,45 m. Stenpackning 
med i huvudsak plana stenar. Inom den undersökta ytan framkom ett 
knivblad, kopparbleck, två blykulor, två kritpipsfragment samt brända och 
obrända ben. Blykulorna och kritpipsfragmenten gör att härden kan dateras 
tül < 1700-tal 

R1047, Rappen-Labbas, Arjeplogs kommun 

Med anledning av en ansökan om ytterligare vattenregleringar av sjöarna 
Rappen och Labbas undersöktes en oval härd på lokalen R 1047. 
Undersökningarna utfördes av Silvermuseet 1998. 
A 2. Härd, 1,2x0,9 m (Ö-V). Stenstorlek 0,05-0,4. Stenpackning.Intill härden 
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framkom obrända ben och i härden brända ben. Ett kolprov från härden 
har analyserats och gav en datering till 1529-1954 AD (Ua-14514). 

R 729 Fäbodudden, R 731 Kasker, Arjeplogs kommun 

I samband med vattenkraftsutbyggnaden av Skellefte älv undersöktes 
lokalerna R 729 Fäbodudden och R 731 Kasker vid Uddjaur i Arjeplogs 
kommun. Undersökningarna har redovisats i rapporten "Rapport över 
kulturhistoriska undersökningar vid Storavan och Uddjaur, Arjeplogs och 
Arvidsjaurs snr, Lappland. Del I, grävningsundersökningar". Vid R 729 
undersöktes två härdar samt en skärvstenssamling. En av härdarna hade 
rektangulär form. Den andra härden var omrörd, så form och mått går inte 
att bestämma. Vid R 731 undersöktes tre härdar, två ovala och en rektangulär. 

R 731 Kasker, Arjeplogs kommun 

A 1. Härd, 1,1x1,0 m, bestående av en större plan sten i centrum av härden, 
omgiven av mindre stenar. Intill härden påträffades några skrapor. Inga 
kolprover från härden har analyserats. 

A 3. Härd, 1,1x0,7 m, bestående av en större plan sten i centrum av härden, 
omgiven av mindre stenar. Intill härden påträffades några skrapor. Inga 
kolprover från härden har analyserats. 

Kommentar: Det finns flera skärvstenssamlingar som de angivna härdarna 
delvis överlagrar. Fynden framkom huvudsakligen runt härdarna. 

R1370 a-b Rebnisjaur, Arjeplogs kommun 

I samband med sjöregleringen av Rebnisjaur undersöktes lokalerna R1370 
a-b. Undersökningarna genomfördes av Riksantikvarieämbetet och finns 
redovisade i rapporten "Rapport över kulturhistoriska undersökningar vid 
Rebnisjaure inom Skellefte älvs källområde, Arjeplogs socken, Lappland. 
1963. Del II: Arkeologisk del. Text och ritningar". Sammanlagt undersöktes 
12 härdar på de båda lokalerna. Vid R1370 a undersöktes tre ovala härdar 
och vid R 1370 b fyra ovala, en rektangulär samt fyra oregelbundna. 
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R1370 a, Arjeplogs kommun 

A 1. Härd, 1,0x0,6 m, bestående av delvis skörbrända stenar 0,18-0,4 m 
stora. Ställvis stenpackning. Härden var anlagd ovanpå blekjordsskiktet. 
Inga kolprover från härden har analyserats. 

A 2. Härd, 1,5x1,3 m, bestående av delvis skörbrända stenar 0,04-0,4 m 
stora. Ställvis stenpackning. Anlagd ovanpå blekjordsskiktet. Inga kolprover 
från härden har analyserats. 

A 3. Härd, 1,2x0,9 m, bestående av delvis skörbrända skifferflak, 0,05-0,35 
m stora. Ställvis stenpackning. Inga kolprover från härden har analyserats 

R1370 b, Arjeplogs kommun 

A 1. Härd, 1,45x0,9 m. Stenstorlek 0,05-0,3 m. Stenpackning.I härden 
påträffades fyra kvartsitavslag. Inga kolprover från härden har analyserats. 

A 4. Härd, 1,35x1,2 m, bestående av en 0,9 m stor jordfast sten, omgiven 
av 0,04-0,4 m stora stenar. Inom undersökningsrutorna intill härden 
påträffades kvartsitavslag samt ett flintavslag. Inga kolprover från härden 
har analyserats. 

A 5. Härd, 1,3x1,1 m. Stenstorlek 0,05-0,45 m. Stenpackning. Inga fynd 
påträffades i eller intill härden. Inga kolprover från härden har analyserats. 

A 9. Härd, 1,8x1,4 m. Stenpackning. Stenstorlek, 0,04-0,4 m. Inga fynd 
påträffades i eller intill härden. Inom den övriga undersökningsytan framkom 
obrända ben samt en fragmentarisk järnpilspets. Inga kolprover från härden 
har analyserats. 

Gäddtjärn, Arvidsjaurs kommun 

Fem ovala härdar undersöktes vid sjön Gäddtjärn 1978 i samband med 
exploateringsarbeten. De arkeologiska arbetena utfördes av länsmuseet i 
Norrbotten under ledning av Thomas Wallerström. Undersökningarna finns 
redovisade i rapporten "Gäddtjärn, Laxbäcken 1:1, Arvidsjaur s:n, Lappland, 
Norrbottens län". 
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A 1. Härd, 1,3x1,0 m. Stenstorlek 0,1-0,45 m. Stenpackning. Inom den 
undersökta ytan framkom brända ben, obrända ben, en spik samt ett stycke 
flinta med bruksretusch. 

A 2. Härd, 1,4x0,8 m, (NNÖ-SSV). Stenstorlek 0,1-0,25 m. Stenpackning. 
Inga fynd framkom inom den undersökta ytan. 

A 3. Härd, 1,2x1,0 m, (NNÖ-SSV). Stenstorlek 0,1-0,6 m. Stenpackning. 
Inom den undersökta ytan framkom kritpipsfragment samt obrända ben. 

A 4. Härd, 1,2x0,8 m, (NÖ-SV). Stenstorlek 0,1-0,5 m. Stenpackning. Inom 
den undersökta ytan framkom ett recent fynd av buteljglas. 

A 5. Härd, 1,3x1,1 m, (N-S). Stenstorlek 0,05-0,25 m. Stenpackning. Inom 
den undersökta ytan framkom ett kritpipsfragment samt ben. 

Datering enligt Wallerström: "Detfynd som är av största intresse ifråga om datering 
är kritpipsfragmenten F 25 och F 31 vilka kunna sammanfogas till en del av ett 
kritpipshuvud. Man torde vidare kunna räkna med att härdarna är äldre än skogen 
eftersom man sannolikt undvikit att elda alltför nära träden. Kritpipan kan genom sin 
storlek hänföras till 1700-talet (jfrDahlbäcky G.: (ed) Helgeandsholmen. 1000 år i 
Stockholms ström. Monografier utg av Stockholms kommun 48. Sthlm 1982 s 406 
ff). Träden torde ange att åtminstone 200 år förflutit sedan härdarna tillkom. Såväl 
kritpipans storlek och resonemanget kring trädens förhållande till härdeny tyder på att 
de undersökta fornlämningarna härrör från 1700-talet. Det kan tänkas att någon av 
härdarna avviker ifråga om datering eftersom man inte utan vidare kan förutsätta att 
de är från samma bosättningstillfälle. Utformningen liksom vegetationen på härdarna 
tyder dock på samtidighet ". 

Margatjärn, Arvidsjaurs kommun 

I samband med byggnationer av en sommarstuga intill Margatjärn, 
Arvidsjaurs kommun undersöktes två härdar. Undersökningen utfördes av 
Silvermuseet, Arjeplog under ledning av Lars Liedgren och finns redovisad 
i rapporten "Arkeologisk undersökning av två härdar vid Margatjärnen, 
Arvidsjaurs socken, Lappland, 1992". 

Lokalen bestod av två ovala härdar samt en anläggning som visade sig vara 
en naturbildning. 
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A1. Härd, 1,3x1,1 m, (NV-SÖ). Stenstorlek 0,15-0,3 m. Gles stenpackning. 
I och intill härden framkom fragment av flinta från eldslagning, nitbricka 
av brons, glasfragment, fragment från kritpipa, brända samt obrända ben. 

A 2. Härd, 1,3x0,9 m, (VNV-ÖSÖ). Stenstorlek 0,15-0,3 m. Stenpackning. 
Intill härden påträffades två fragment av flinta från eldslagning samt brända 
och obrända ben. 

Kritpipsfragmentet och glasfragmenten som påträffades i härden A 1 pekar 
på att härden har en datering till 1600-1800-tal. Inget fynd är daterande för 
härden A 2, men antar man att härdarna anlagts samtidigt så bör den givetvis 
ha en liknande datering. 

Östra Kikkejaurområdet, Arvidsjaurs kommun 

På norra sidan av sjön Östra Kikkejaur genomförde arkeologiska insti
tutionen vid Umeå universitet seminariegrävningar 1985 under ledning av 
Inga-Maria Mulk. Sammanlagt undersöktes tre härdar som var belägna nära 

udden Guoronjarka. Två av härdarna var ovala och en rektangulär. 
Undersökningarna har redovisats i rapporten "Arkeologisk undersökning 
vid Guoronjarka Ö. Kikkejaur, Åby älv, Arvidsjaur s:n, Lappland". 

A 3. Härd, 1,26x1,0 m, (NÖ-SV). Stenstorlek ej angiven. Stenpackning. Inom 
undersökningsområdet framkom brända och obrända ben, eldslagningsflinta, 
kopparbleck, metallfragment, kvarts samt kritpips-fragment. Kritpipsfragmenten 
gör att härden relativt kan dateras till ca 1700-tal. 

A 7. Härd, 1,4x1,0 m, (NV-SÖ). Stenstorlek. 0,1-0,4 m. Stenpackning. Inom 
den undersökta ytan framkom flintfragment från eldslagning samt kvarts. 
Inga kolprover från härden har analyserats. 

Vid Serrejaur och Norra Holmnäs genomfördes seminariegrävningar 1986 
under ledning av Lars Liedgren, arkeologiska institutionen vid Umeå 
universitet. Sammanlagt undersöktes fyra härdar varav tre var ovala och en 
rund. Undersökningen har redovisats i rapporten "Rapport över 
arkeologiska inventeringar och undersökningar i Serrejaur och N Holmnäs, 
Arvidsjaur sn, Lappland, 1986". 

A1. Härd, 1,4x0,85 m, (NNV-SSÖ). Stenstorlek 0,05-0,25 m. Sten-packning. 
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Inom undersökningsområdet framkom ett yxformigt hänge av tenn, brända 
ben, fragment av flinta, bit av kedjelänk. Det yxformiga hänget gör att 
härden kan dateras till 1200-1300-tal. 

A 2. Härd, 1,3x1,1 m, (N-S). Stenstorlek 0,05-0,4 m. Stenpackning. Inom 
den undersökta ytan framkom smältor av bly bronsbleck, flinta, blysmälta 
samt brända ben. Inget av fynden är daterande för härden och inga kolprover 
har analyserats. 

A 5. Härd, 1,7x1,3 m, (NÖ-SV). Stenstoriek, 0,05-0,2 m. Ej stenpackning (jordfylld 
förhöjning). Inom den undersökta ytan framkom en bit av en järnhäkta, flinta samt 
brända ben. Inga daterande fynd eller analyserade kolprover. 

Appoj aure, Gällivare kommun 

Undersökningen föranleddes av att en grustäkt skulle utvidgas. Utgrävningen 
utfördes 1995 av Ajtte, svenskt fjäll- och samemuseum. Totalt undersöktes sju 
ovala härdar och en fångstgrop. Resultaten från undersökningen är redovisade 
i rapporten "Arkeologisk undersökning. Appojaure. Fortsatt och utvidgad 
grustäkt på fastighet Gällivare krölm 2:1". 

A 1. Härd, 1x0,7 m, (Ö-V). Stenstorlek 0,1-0,3 m. En större sten begränsar 
härden i öster. Ej stenpackning. I och intill härden framkom brända och 
obrända ben. Ett kolprov från härden har analyserats och gav en datering 
till 1300-1444 AD (2 sigma). 

A 2. Härd, 1,25x0,55 m, (ÖNÖ-VSV). Stenstorlek 0,05-0,3 m med en större 
sten i ÖNÖ. Ej stenpackning. I och intill härden påträffades ett järnfragment 
samt brända och obrända ben. Ett kolprov från härden har analyserats och 
gav en datering till 1041-1427 AD (2 sigma). 

A 3. Härd, 0,9x0,7 m, (Ö-V). Stenstorlek 0,05-0,15 m. Ej stenpackning. 
Intill härden påträffades fragment från eldslagnings flinta samt ett bränt 
ben. Inga kolprover från härden har analyserats. 

A 4. Härd, 1,2x0,9 m, (N-S). Stenstorlek 0,15-0,3 m. Ej stenpackning. I 
härden påträffades brända ben. Ett kolprov från härden har analyserats 
och gav en datering till 1225-1478 AD (2 sigma). 
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A 5. Härd, 1,2x0,9 m, (Ö-V). Stenstorlek 0,05-0,35 m. Ej stenpackning. 
Intill härden påträffades ett metallfragment, ett flintfragment samt två brända 
ben. Ett kolprov från härden har analyserats och gav en datering till 1397-
1621 AD (2 sigma). 

A 7. Härd, 1,1x0,9 m, (NNÖ-SSV). Stenstorlek 0,05-0,25 m. Ej sten-packning. 
I och intill härden framkom brända ben samt ett flintfragment. Ett kolprov 
från härden har analyserats och gav en datering till 898-1298 AD (2 sigma). 

A 8. Härd, 1,1x0,8 m, (NV-SÖ). Stenstorlek 0,05-0,3 m. Ej stenpackning. I och 
intill härden framkom två flintfragment samt brända ben. Ett kolprov från 
härden har analyserats och gav en datering till 1300-1444 AD (2 sigma). 

R1371 Kårtjejaur, Gällivare kommun 

I samband med utbyggnaden av Lule älv undersöktes lokal R 1371 vid 
Kårtjejaur, Gällivare kommun. Undersökningarna utfördes av Riks
antikvarieämbetet och är redovisade i rapporten "Rapport över kultur
historiska undersökningar inom Vietas kraftstations byggnadsområde vid 
Stora Sjöfallet, Stora Lule älv, Gällivare socken, Lappland. 1963-1964. Del 
I: Text, plan och profilritningar och översiktskarta". Sammanlagt 
undersöktes tio härdar, tre ovala och fyra rektangulära. På tre av härdarna 
går det ej att bestämma form och storlek. 

A 2. Härd, 1,0x0,85 m, bestående av en ej sluten stenring. Ej stenpackning. 
Inga fynd påträffades i eller intill härden. Inga kolprover från härden har 
analyserats. 

A 6. Härd, 1,2x0,95 m. Ej stenpackning. Ett kolprov från härden har 
analyserats och gav en datering till 1513-1661 AD (St-1570). 

A 10. Härd, 1,4x1.0 m, bestående av en ej helt sluten stenring. Ej 
stenpackning. Inga fynd påträffades i eller i anslutning till härden. Inga 
kolprover från härden har analyserats. 

Saivo, Gällivare kommun 

Inom projektet "Vikingatida och medeltida näringsformer i övre Norrlands 
inland" med den arkeologiska institutionen vid Umeå universitet som ansvarig, 
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så undersöktes fyra ovala härdar vid Saivo, Gällivare kommun 1988-89. 
Undersökningsledare var Sven-Donald Hedman. Utgrävningarna har redogjorts 
för i rapporterna "Arkeologiska utgrävningar av boplatslämningar vid Saivo 
och Atjekåive, Gällivare kommun samt Vindelgransele, Lycksele kommun 1988. 
Rapport över arkeologiska utgrävningar och inventeringar i övre Norrlands 
inland och fjälltrakter 1989". 

A 9. Härd, 1,3x0,9 m, (ÖSÖ-VNV). Stenstorlek 0,1-0,4 m. Ej sten-packning. 
Inom den undersökta ytan framkom brända ben, ett järnfragment samt 
fragment från en järnlänk. Inget av fynden är daterade för anläggningen 
och inga kolprover har analyserats. 

A 10. Härd, 1,15x1,0 m, (Ö-V). Stenstorlek 0,1-0,3 m. Ej stenpackning. 
Inom den undersökta ytan framkom intill härden ett flintfragment från 
eldslagning samt brända ben. Inget av fynden är daterade för anläggningen 
och inga kolprover har analyserats. 

A13. Härd, 1,3x0,9 m, (NNÖ-SSV). Fyllningen består i huvudsak av jord med 
inslag av mindre skörbrända stenar, 0,02x0,05 m stora. Två lager av härdfyllning 
kunde urskiljas i fyllningen. Inom den undersökta ytan framkom en järnpryl, 
kopparbleck med järnnit, eldslagningsflinta samt brända och obrända ben. Två 
kolprover har analyserats från härden. Lager I gav en datering till 1280-1420 
AD (Ua-1151) och lager II till 1039-1276 AD (Ua-1150). 

A 14. Härd, 0,9x0,7 m, (NNÖ-SSV). Stenstorlek 0,15-0,3 m. Ej 
stenpackning. Inom den undersökta ytan framkom ett järnknivblad samt 
brända och obrända ben. Ett kolprov från härden har analyserats och gav 
en datering till 1413-1486 AD (Ua-1152) 

Atjekåive, Gällivare kommun 

Inom projektet "Vikingatida och medeltida bosättnings- och näringsformer i 
övre Norrlands inland" med den arkeologiska institutionen vid Umeå universitet 
som ansvarig så undersöktes fyra härdar vid Atjekåive, Gällivare kommun 1988. 
Tre av härdarna var ovala. En av härdarna var omrörd så det går inte att 
bestämma mått eller form, därför redovisas den inte. Under-sökningsledare 
var Sven-Donald Hedman. Undersökningen har redogjorts för i rapporten 
"Arkeologiska utgrävningar vid Saivo och Atjekåive, Gällivare kommun samt 
Vindelgransele, Lycksele kommun 1988". 
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A 8. Härd, 1,05x0,9 m, (Ö-V), något oregelbunden oval form, ej 
stenpackning. Härdens begränsning utgörs företrädesvis av den mörkbruna 
härdfyllningen. Ett femtal stenar hör till härdens konstruktion, 0,05-0,3 m 
stora. Inom den undersökta ytan framkom kritpipsfragment, en bit av ett 
bryne, kopparbleck, järnnit samt brända och obrända ben. Härden är omrörd 
och har troligtvis nyttjats vid ett flertal tillfällen. Ett kolprov har analyserats 
och gav en datering till 1412-1480 AD (Ua-1149). Kritpipsfragmenten pekar 
på att härden även nyttjats under 1700-1800-1. 

Norra Kvarntjärn, Jörns kommun 

Inom projektet Nordarkeologi undersöktes 1976 14 härdar vid Norra 
Kvarntjärn under ledning av Lennart Sundqvist. Av härdarna var 12 
rektangulära, en oval samt en oregelbunden. 

A 15. Härd, 1,3x1,0 m. Stenstorlek 0,1-0,3 m. Stenpackning. Ett kolprov från 
härden har analyserats och gav en datering till 1492-1953 AD (St-6148). 

R 67 Lappviken, Jörns kommun 

Undersökningarna vid Lappviken var en fortsättning på Garaseletprojektet, 
som genomfördes mellan åren 1969-1976. Projektet var ett samarbete mellan 
Skellefte museum och Västerbottens museum. Undersöknings-ledare var 
Lennart Sundqvist. Inom den undersökta ytan undersöktes tre ovala härdar 
som i rapporten anges som "lapska" typer. Undersökningarna finns 
redovisade i rapporten "Rapport över undersökning av senmedeltida boplats 
med husgrund vid Lappviken, Garaselet. RAA 67, Jörns sn, Västerbotten. 
Del I: rapportdel med bilagor exklusive fyndlista". 

A 6. Härd, 1,1x0,8 m. Stenpackning. Intill härden framkom en blykula, 
borr av järn, bryne samt asbestkeramik. Blykulan ger en relativ datering till 
< 1700-tal. Asbestkeramiken tillhör troligen ett annat fyndlager. 

A 7. Härd, 1,2x0,8 m. Stenpackning. Intill härden påträffades blysmältor, 
bleck av bly, slagg, avslag av kvarts, flinta samt en skrapa. Blysmältorna gör 
att härden kan dateras till < 1700-tal. Smältorna är förmodligen rester efter 
kultillverkning för lodbössor. 

A 8. Härd, 1,3x1,0 m. Stenpackning. Intill härden framkom fem blykulor, 
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blyklump, blysmälta, järnspikar samt tre brynstenar. Blykulorna gör att 
härden kan relativt dateras till < 1700-tal. 

R 80, R 82 Garaselet, Jörns kommun 

I samband med undersökningarna vid Garaselet undersöktes fem ovala 
härdar. Undersökningsledare var Lennart Sundqvist, Skellefte museum. 
Härdarna är i rapporten angivna som samiska typer. Undersökningarna 
ingick i Garaselet-projektet som pågick mellan åren 1969-1976. 

A 1. Härd, 1,2x0,9 m. Stenstorlek 0,1-0,4 m. Stenpackning. I härden 
påträffades brända ben samt fragment från en kritpipa. Kritpipsfragmenten 
ger en relativ datering till < 1700-tal. 

A 2. Härd, 1,7x1,05 m, bestående av en yttre stenring med 0,15-0,3 m stora 
stenar. Innanför stenringen var det större flata stenar. I härden tillvaratogs 
100 brända benfragment samt två flintfragment från eldslagning. Intill 
härden framkom en skedkniv utan tånge samt två obrända benfragment. 
Inga kolprover från härden har analyserats. 

A 3. Härd, 1,4x1,0 m. Stenstorlek 0,2-0,4 m. Stenpackning. I härden 
påträffades ett 50-tal brända ben och intill härden framkom obrända 
märgkluvna renben, förgylld knapp, skaft till kritpipa samt en sten med 
inhuggningar. Vid räkning av årsringar på en intilliggande stubbe kunde 
konstateras att härden ej anlagts efter 1775. Tillsammans med kritpips-
skaftet kan man relativt datera härden till 1650-1775 AD. 

A 4. Härd, 1,6x1,06 m, bestående av större flata stenar, 0,2-0,5 m stora. Stenpackning. 
I härden påträffades brända ben, tre flintfragment från eldslagning. Intill härden 
påträffades obrända ben från ren, en blyplatta samt tio fragment från kritpipa. 
Kritpipsfragmenten ger en relativ datering till < 1700-tal. 

A 5. Härd, 1,25x1,05 m. Stenstorlek 0,2-0,4 m. Stenpackning. I härden 
påträffades brända ben, ca 25 flintavslag samt blysmältor. Intill härden 
framkom hornbitar från ren, älg och get, gevärs och eldslagnings flintor, 
bly, kritpipsfragment slagg samt ett flertal blykulor. Kritpipsfragmenten 
och blykulorna ger härden en relativ datering till < 1700-tal. 

Undersökningen hade som en målsättning att påträffa konstruktionsdetaljer 
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från kåtor, men inte i något fall kunde man konstatera några sådana detaljer. 

Gråträsk, Piteå kommun 

Inom projektet "Vikingatida och medeltida bosättnings- och näringsformer 
i övre Norrlands inland" som drevs av den arkeologiska institutionen vid 
Umeå universitet, undersöktes två ovala härdar vid Gråträsk 1989. 
Undersökningsledare var Sven-Donald Hedman. Utgrävningarna har 
redogjorts för i rapporten "Rapport över arkeologiska utgrävningar och 
undersökningar i övre Norrlands inland och fjälltrakter 1989". 

A 2. Härd, 1,4x0,85 m, (NNÖ-SSV), ej stenpackning, jordfylld förhöjning 
med inslag av skörbrända stenar, 0,05-0,2 m stora. Inom den undersökta 
ytan framkom brända ben varav fyra fragment är ornerade, knivblad, 
kopparbleck, smältor av tenn och bly, fragment av eldslagningsflintor samt 
tre nålar av järn. Tio meter SÖ om härden påträffades en pilspets av järn. 
Pilspetsen liknar de typer som finns representerade i de samiska 
metalldepåerna och brukar dateras till vikingatid. 

A 3. Härd, 1,25x0,9 m, (NNÖ-SSV). Stenstorlek 0,1-0,3 m. Stenpackning. 
Härden begränsas i SSV av en större plan sten, 0,6 x 0,2 m stor. Inom den 
undersökta ytan framkom sparsamt med brända ben samt ett kvarts-fragment 
från eldslagning. Inga daterande fynd och inga kolprover har analyserats. 

Stensele kommun 

I samband med Umeälvens utbyggnad för vattenkraft undersöktes ett flertal 
lokaler med härdar vid Umeälvens källsjöar. Undersökningarna utfördes 
av Riksantikvarieämbetet 1954-55. Resultaten från undersökningarna finns 
redovisade i rapporten "Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom 
Ume älvs källområden, Lappland 1954-55, Lappland 1954-55. Storuman 
till Juktåns infall i Ume älv. Storuman, Stensele, Långsele, Barsele, Grundfors 
m.m. Del I: text och fotografier". Det kan noteras att de undersökta härdarna 
angivits som kåtahärdar i rapporten. 

R 683 a - b Gilliluokten, Stensele kommun 

Vid 683 a undersöktes fem härdar. Tre av härdarna var ovala, en rund samt en 
rektangulär. 
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A 3. Härd, 1,1x0,9 m, riktning ej angiven. Stens torlek ej angiven, men det 
står i rapporten att härden i huvudsak består av mindre stenar. Delvis 
stenpackning. Inom den undersökta ytan framkom inga fynd. Inga kolprover 
har analyserats. 

A 5. Härd, 1,4x0,9 m. Riktning och stenstorlek är inte angiven. Ej 
stenpackning. Inom den undersökta ytan framkom ett mynt från 1840, en 
glasskärva, ett smalt järnband samt brända och obrända ben. Av myntet 
går det att datera härden till 1800-tal. 

A 7. Härd, 1,1x1,0 m. Riktning och stenstorlek är inte angiven. Ej 
stenpackning. Inom den undersökta ytan framkom brända ben. Inga 
kolprover har analyserats. 

Vid R 683 b undersöktes en oval härd. 

A 2. Härd, 1,1x1,0 m. Riktning och stenstorlek ej angiven. Stenpackning. 
Inom den undersökta ytan framkom brända ben. Inga kolprover har 
analyserats. 

R 690 Sörviken, Stensele kommun 

Vid R 690 undersöktes två ovala härdar, tre rektangulära, en rund samt tre 
oregelbundna härdar. 

A 4. Härd, 1,5x1,0 m, (N-S). Stenstorlek, 0,1-0,35 m. Ej stenpackning. 
Inom den undersökta ytan framkom ett bryne av skiffer, två 
spjutspetsfragment av kvarts samt ett kvartsavslag. I rapporten anges att 
brynet använts för att slipa metallföremål. Ett kolprov från härden har 
analyserats och gav en datering till 781-1016 AD (St-409). 

A 5. Härd, 1,2x0,9 m, (NNÖ-SSV), ej stenpackning. I V delen av härden 
var en 0,8 m avlång sten och i SV saknades kantstenar. Härden överlagrar 
ett större rödbränt område. Inom den undersökta ytan framkom en 
sländtrissa, ett järnföremål (hyska?), järnsintring, brända ben samt fynd av 
stenartefakter och asbestkeramik. Ett kolprov från härden har analyserats 
och gav en datering till 993-1157 AD (St-410). 
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R 694 Bräntholmen, Stenselet, Stensele kommun 

Vid R 694 undersöktes sju härdar. Sex av härdarna var ovala och en 
oregelbunden. Två av härdarna var skadade så en viss osäkerhet kan uppstå 
i fråga om form och storlek. Det bör även noteras att anläggningarna är 
belägna på en bronsåldersboplats. 

A 1. Härd, 1,6x0,9 m, (Ö-V). Enbart tre stenar fanns kvar från härden, i 
övrigt begränsas den av ett rödbränt jordlager. Ej stenpackning. Inom den 
undersökta ytan framkom under en av stenarna ett kvartsavslag. Inga 
kolprover från härden har analyserats. 

A 2. Härd, 1,2x1,0 m, (ÖSÖ-VNV). Härden var skadad av intilliggande 
tallar. Stenpackning. Inom den undersökta ytan framkom intill härden en 
skrapa av kvarts. Inga kolprover har analyserats. 

A 3. Härd, 1,5x1,0 m, (NNÖ-SSV). Stenstorlek 0,1-0,5 m. I centrum av 
härden var en sprucken häll, 0,36x0,26 m stor. Stenpackning. Inom den 
undersökta ytan framkom en flathuggen pilspets av kvartsit samt några 
kvartsavslag. Fynden påträffades i ett kollager intill härden. Inga kolprover 
från härden har analyserats. 

A 4. Härd, 1,2x0,9 m, (N-S). Stenstorlek 0,1-0,4 m. Stenpackning. Inom 
den undersökta ytan intill härden framkom två fragmentariska skrapor och 
under härden påträffades kvartsavslag. Inga kolprover från härden har 
analyserats. 

A 6. Härd, 1,3x0,9 m, (NNV-SSÖ). Stenstorlek 0,1-0,5 m. Stenpackning. 
Härden var delvis skadad av rötter. Inom den undersökta ytan framkom 
några avslag under härden. Inga kolprover från härden har analyserats. 

A 7. Härd, 1,2x0,9 m, (NNV-SSÖ). Stenstorlek 0,1-0,4 m. Stenpackning. 
Inom den undersökta ytan påträffades brända ben, en skrapa av kvarts 
samt kvartsitavslag. 

Storuman, Stensele kommun 

I samband med planeringsarbeten för en campingplats vid Storuman 
undersöktes åtta härdar; fyra ovala, en rund samt tre härdar vars form och 
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storlek ej går att bestämma. Undersökningsledare var Jan Norrman och 
undersökningarna har redovisats i rapporten "Rapport över kulturhistoriska 
undersökningar inom området för campingplatsen i Storuman, Ume älv, 
Stensele socken, Lappland. 1962". 

A 1. Härd, 1,4x1,0 m, (NÖ-SV). Härden var fylld med en stor stenhäll, 
0,6x0,4 m stor. Stenhällen var omgiven av ett antal mindre stenar, 0,05-
0,15 m stora. Inom den undersökta ytan framkom inga fynd. Inga kolprover 
från härden har analyserats. 

A 2. Härd, 1,2x0,85 m, (NÖ-SV). Stenstorlek 0,05-0,25 m. Stenpackning. 
Inom den undersökta ytan framkom inga fynd. Inga kolprover från härden 
är analyserade. 

A 3. Härd, 1,5x0,9 m, (NÖ-SV). Stenstorlek 0,1-0,4 m. Stenpackning. Inom 
den undersökta ytan framkom inga fynd. Inga kolprover från härden är 
analyserade. 

A 7. Härd, 1,5x1,0 m, (VNV-ÖSÖ). Stenstorlek 0,1-0,3 m. Stenpackning. 
Inom den undersökta ytan framkom ett kvartsitavslag. Inga kolprover från 
härden har analyserats. 

R 1067 Norrvik, Lycksele kommun. R 1051 Åskilje, Stensele 
kommun. 

I samband med vattenkraftsutbyggnaden av Ume älv undersöktes ett 
boplatsområde vid Norrvik i Lycksele kommun. Inom den undersökta ytan 
framkom såväl föremål från stenålder som från järnålder. Sammanlagt 
undersöktes en yta på 729 m2. Undersökningarna genomfördes av 
Riksantikvarieämbetet och har redovisats i rapporten "Rapport över 
kulturhistoriska undersökningar inom dämningsområdet för Rusfors 
kraftstation, Ume älv, Stensele och Lycksele kommuner, Lappland. Del I, 
II, III". I samma rapport är även resultaten från undersökningarna vid R 
1051 Åskilje redovisade. Sammanlagt undersöktes här en yta på 575 m2. 
Vid R 1067 undersöktes sex härdar; två oregelbundna, en oval, en 
rektangulär. Två av härdarna var skadade av erosion så mått och form går 
inte att bestämma. Vid R 1051 undersöktes nio härdar; fem ovala, en 
oregelbunden samt tre obestämbara p g a olika störningar. 
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R1067 Norrvik, Stensele kommun 

A 1. Härd, 1,25x0,8 m, (NV-SÖ). Stenpackning. Bestående av stora flata 
stenar. I härden framkom 1 g brända ben. Inga kolprover från härden har 
analyserats. 

R1051 Åskilje, Stensele kommun 

Som en kommentar sägs att härdarna ligger i samma nivå som fynd och 
avslag, men står inte någonstans i bestämd relation till speciella fynd. 

A 1. Härd, 1,2x1,1 m, bestående av ett lager starkt skörbränd sten. 
Stenpackning. I närheten av härden framkom avslag. Inga kolprover från 
härden har analyserats. 

A 4. Härd, 1,3x1,0 m, bestående av ett plant lager med skärvsten. 
Stenpackning. I härden framkom brända ben och intill härden påträffades 
avslag. Inga kolprover från härden har analyserats. 

A 6. Härd, 1,2x0,8 m, bestående av en kantkedja av 0,1-0,3 m st stenar. 
Innanför kantkedjan fanns mindre skörbrända stenar. Intill härden 
påträffades några avslag. Inga kolprover från härden har analyserats. 
A 7. Härd, 1,2x0,8 m, bestående av en samling skörbrända stenar. 
Stenpackning. Intill härden påträffades enstaka avslag. Inga kolprover från 
härden har analyserats. 

A 9. Härd, 1,25x0,9 m, bestående av en kantkedja med 0,1-0,3 m stora 
stenar. Ej stenpackning. Intill härden påträffades enstaka avslag. Inga 
kolprover från härden har analyserats. 

Bastuselsforsen, Malå kommun, Arvidsjaurs kommun 

I samband med utbyggnaden av Bastuselsforsen, Skellefteälv så undersöktes 
ett flertal lokaler R 17, R 19, R 20, R 21, R 22, R 25, R 30, R 192 i Malå 
kommun samt R 35 i Arvidsjaurs kommun. Undersökningarna genomfördes 
av riksantikvarieämbetet och finns redovisade i rapporten "Rapport över 
arkeologisk undersökning inom Bastuselsforsens dämnings-område, 
Arvidsjaurs sn, Norrbottens län och Malå sn, Västerbottens län, Lappland 
1968. Del I". 

119 



R17 Bastunäs, Malå kommun 

A 3. Härd, 0,75x0,6 m. Stenstorlek, 0,05-0,3 m. Stenpackning. Inga fynd 
påträffades i eller intill härden. Inga kolprover från härden har analyserats. 

R19 Kåtaselet,  Malå kommun 

A1. Härd, 1,3x0,8 m. Stenpackning. Inga fynd påträffades i eller intill härden. 
Inga kolprover från härden har analyserats. 

R 192 Lappvallen, Malå kommun 

Härd, 1,6x1,0 m. Stenpackning. Inga fynd påträffades i eller intill härden. 
Inga kolprover från härden har analyserats. 

R 30 Bastunäs, Malå kommun 

A 5. Härd, 1,1x0,8 m. Stenpackning. Inga fynd påträffades i eller intill härden. 
Inga kolprover från härden har analyserats. 

Malgomaj, Vilhelmina kommun 

I samband med utbyggnaden av Ångermanälven undersöktes lokalerna R 
231, R 234 och R 239 inom Vilhelmina sn. Undersökningarna genomfördes 
av Riksantikvarieämbetet och finns redovisade i rapporten "Rapport över 
kulturhistoriska undersökningar vid Malgomaj inom Ångermanälvens 
källområde, Vilhelmina socken, Lappland. 1957-58. Del I: Text". 

R 231 Svartviksudden, Vilhelmina kommun 

A 2. Härd, 1,8x1,1 m. Före avtorvning var härden delvis synlig i markytan 
och härden var anlagd ovanpå ett lager av skörbrända stenar. Ett 20-tal av 
stenarna var ej skörbrända. Stenpackning. I härden påträffades brända ben 
samt två kvartsitskrapor. Inga kolprover från härden har analyserats. 
A 3. Härd, 0,6x0,5 m. Stenstorlek 0,05-0,2 m. Ej synlig i torvytan. 
Stenpackning. I härden påträffades några kvartsitavslag. Inga kolprover från 
härden har analyserats. 
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A 4. Härd, 1,0x0,8 m. Inte synlig i markytan. Stenpackning. I härden 
påträffades några avslag av kvarts och kvartsit och intill härden en skrapa 
av kvartsit. Inga kolprover från härden har analyserats. 

A 6. Härd, 1,6x1,0 m. Härden var delvis synlig i markytan. Stenpackning. I 
och intill härden påträffades ett fåtal kvartsavslag. Inga kolprover från härden 
har analyserats. 

A 8. Härd, 1,6x1,0 m. Härden var delvis synlig i markytan. Stenpackning. I 
och intill härden påträffades ett fragmentariskt bronsbleck, två skrapor av 
kvartsit ett fåtal kvartsitavslag samt ett avslag av brungrå flinta. Inga 
kolprover från härden har analyserats. 

R 234 Vallviksudden, Vilhelmina kommun 

A 7. Härd, 1,4x1,1 m, bestående av en kantkedja med upp till 0,4 m stora 
stenar. I centrum av härden framkom skörbrända stenar samt en 0,7 m stor 
stenhäll. I härden framkom brända ben samt tunna flintavslag. Intill härden 
påträffades en eldslagningsflinta samt tre skrapor av kvartsit. Ett kolprov från 
härden har analyserats och gav en datering till 1476-1650 AD (St-940). 

A l l .  H ä r d ,  1 , 4 x 1 , 1  m ,  b e s t å e n d e  a v  e n  k a n t k e d j a  m e d  0 , 1 5 - 0 , 3  m  s t o r a  
stenar. Innanför kanten framkom mindre skörbrända stenar och i centrum 
var en 0,3x0,2 m stor skifferhäll. Härden var inte synlig i markytan. Inga 
fynd påträffades i eller intill härden. Ett kolprov från härden har analyserats 
och gav en datering till 1435-1636 AD (St-949). 

R 239 Lappvallen, Vilhelmina kommun 

A 1. Härd, 1,5x1,0 m. Stenstorlek 0,2-0,5 m. Ej stenpackning. I härden 
påträffades några kvartsitavslag och intill härden framkom ett 
pilspetsfragment av kvartsit. Inga kolprover från härden har analyserats. 

A 3. Härd, 1,4x1,0 m. Stenstorlek 0,1-0,25 m. Stenpackning. I centrum av 
härden framkom en flat stenhäll, 0,5-0,3 m stor. I och intill härden framkom 
stenartefakter, avslag samt en skärva av asbestkeramik. Inga kolprover från 
härden har analyserats. 
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A l l .  H ä r d ,  1 , 3 x 0 , 9  m ,  b e s t å e n d e  a v  e n  s t e n p a c k n i n g  m e d  t u n n a  f l a t a  s t e n a r ,  
0,1-0,2 m stora. I härden påträffades brända ben (fiskfjäll). Intill härden 
framkom ett bronsbleck, fragment av spjutspets av kvartsit och några 
kvartsitavslag. Inga kolprover från härden har analyserats. 

Tabell 4:1. Dateringar av ovala härdar. 

Lokaler Härd Datering 
BP 

1 sigma 
AD 

Form Storlek 
m 

Konstr. Lab. nr 

V Rebraur A 1:2 <250 <1700-t Oval 1,1x0,9 Stenp. St-12861 

N Kvarntjärn AO 275+80 1492-1953 Oval 1,3x0,9 Stenp. St-6148 

Kårtjejaur A 6 280±65 1513-1661 Oval 1,2x0,95 Ej stenp. St-1570 

Vindelgransele A3 305+145 1440-1955 Oval 1,1x0,9 Stenp. Ua-1154 

Vallviksudden A 7 315±65 1476-1650 Oval 1,4x1,1 Stenp. St-940 

Lappmyrtjärn A3 345+85 14414648 Oval 1,3x1,1 Stenp. St-12852 

Vallviksudden A l l  380175 1435-1636 Oval 1,4x1,1 Stenp. St-949 

Vindelgransele A 2 405±110 1420-1640 Oval 1,3x0,9 Stenp. Ua-1153 

Rackträsk A 17 425±150 1330-1640 Oval 1,2x0,9 Ej stenp. St-11143 

Lappmyrtjärn A 2 430+105 1410-1626 Oval 1,3x1 Stenp. St-12852 

Rackträsk A 16 445+70 1415-1486 Oval 1,5x1 Stenp. St-11144 

Vojmsjön A 9 450±55 1429-1454 Oval 1,3x1 Stenp. 

Saivo A 14 450+75 1413-1486 Oval 1x0,7 Ej stenp. Ua-1152 

Atjekåive A 5 515±75 1327-1440 Oval 1,5x1,1 Ej stenp. Ua-1148 

Rebraurälven A 4:2 580±100 1280-1430 Oval 1,4x0,9 Ej stenp. Beta-58016 

Saivo A 13 610+110 1280-1420 Oval 1,3x0,9 Ej stenp. Ua-1151 

Lappvallen A l l  670±90 1262-1393 Oval 1,3x0,9 Stenp. St-955 

Rebraurälven A 5:2 720±235 1030-1430 Oval 1,3x0,9 Stenp. St-12869 

Rackträsk A 21 760+115 1170-1290 Oval 1,5x1,1 Ej stenp. Ua-362 

Revi A? 820+100 1043-1280 Oval 1,2x1,1 Stenp. St-3377 

Saivo A 13 840+90 1039-1276 Oval 1,3x0,9 Ej stenp. Ua-1150 

Umnässjön A 9 850+80 1039-1261 Oval 0,7x0,5 Stenp. St-746 

Sörviken A 5 970+70 993-1157 Oval 1,2x0,9 Ej stenp. St-410 

Rackträsk A 23 1000+125 890-1170 Oval 1,2x1 Stenp. Ua-363 

Juntavadda A 9 1020+80 904-1149 Oval 2.2x1,6 Ej stenp. 

Sörviken A4 1100+85 781-1016 Oval 1,5x1 Ej stenp. St-409 

Atjekåive A4 1260+85 662-872 Oval 1,4x1 Stenp. Ua-1155 

Rackträsk A 18 1340+110 610-780 Oval 1x0,9 Stenp. Ua-360 

Rackträsk A 18 1880+115 0-210 Oval 1x0,9 Stenp. Ua-361 

V Rebraur A 1:3 2015±75 162BC-58 Oval 2,1x1,1 Stenp. St-12868 
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Fig 4:2. Den ovala härdformens fördelning över tid. 

4.3.2. Den rektangulära härden 

Efter den dominerande ovala härdformen är den rektangulära härden vanligast. 
Rektangulära härdar har ofta p g a sin form tolkats såväl bland lokalbefolkning 
och även bland en del arkeologer som gravar (Simonsen 1997). 

Härdar med längder på cirka en meter har ibland benämts barngravar och 
härdar på drygt två meter har då utgjort gravar för fullväxta människor. 
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1 I I 

Fig. 4:3. Rektangulära härdar. Fr. v. Jäknajaur, Arjeplogs kn, 960-1039 AD. Rebraurälven, 
Arjeplogs kn, 1220-1391 AD. Norra Kvarntjärn, Jörns kn, 983-1160 AD. Abraurälven, 
Arvidsjaurs kn, 639-763 AD. 

Emellertid har det inte i något fall kunnat konstateras att det funnits brända 
eller obrända ben av människor i eller intill härdar. De osteologiska analyser 
som utförts på benmaterial från härdar med rektangulär form har entydigt 
visat på ben från djur. Rektangulära samt ovala härdar kan förekomma på 
samma lokal, likaväl som de kan utgöra egna heterogena grupper. 

4.3.2.1. Lokaler där rektangulära härdar undersökts 

Mattaure, Arjeplogs kommun 

A1. Härd, 1,5x1,2 m, (NNV-SSÖ). Stenstorlek 0,1-0,25 m. Ej stenpackning. 
Inom undersökningsområdet framkom brända ben, ett bryne, kittelfragment 
av järn samt två osäkra järnsmältor. Inga kolprover från härden har 
analyserats och av fyndmaterialet går det ej att datera anläggningen. 

A 2. Härd, 1,9x1,2 m, (NNV-SSÖ). Stenstorlek 0,1-0,25 m. Ej stenpackning. 
Inom den undersökta ytan framkom brända ben. Inga kolprover från härden 
har analyserats. 

A 3. Härd, 1,6x0,9 m, (NV-SÖ). Stenstorlek 0,15-0,25 m. Stenpackning. 
Inom den undersökta ytan framkom brända ben, fyra osäkra smältor, tre 
slipstensfragment, ett obränt ben. Inga fynd är daterande för härden och 
inga kolprover har analyserats. En stor stubbe intill härden daterades till 
1500-t genom att räkna årsringarna. 

A 4. Härd, 1,9x0,8 m, (N-S). Stenstorlek 0,15-0,3 m. Ej stenpackning. 
undersökningsområdet framkom en kniv, nit av järn och kvartsavslag. Inga 
daterande fynd eller analyserade kolprover. 
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A 5. Härd, 1,8x0,9 m, (NNV-SSÖ). Stenstorlek 0,15-0,3 m. Ej stenpackning. 
Inom den undersökta ytan framkom fyra bronsbleck, två harts- och 
kådklumpar samt obestämbara järnfragment. Inga daterande fynd och inga 
kolprover har analyserats. 

A 7. Härd, 1,9x0,8 m, (NNV-SSÖ). Stenstorlek 0,1-0,3 m. Ej stenpackning. 
Inom den undersökta ytan framkom en skifferspets, ett rektangulärt 
järnstycke, järnspets, koncentration av obestämbara järnfragment, eldskadad 
flinta, järnbleck med hål i samt fragment av en slipsten. Inga kolprover har 
analyserats. 

Mattarne, Arjeplogs kommun 

Silvermuseets undersökningar. 

A 13. Härd. 1,5x1,2 m, (NV-SÖ). Stenstorlek 0,15-0,4 m. Ej stenpackning. 
I och intill härden påträffades ett bryne, ett omböjt järnbleck, ett järnbleck 
med vidhängande nit samt brända och obrända ben. Ett kolprov från härden 
har analyserats och gav en datering till 729-938 AD (Ua-4623). 

Gamla Mattaureälven, Arjeplogs kommun 

A 1. Härd, 2,2x1,4 m, (NNV-SSÖ). Stenstorlek 0,15-0,3 m. Stenpackning. 
Inom den undersökta ytan framkom ett järnfragment, ett dubbelvikt 
kopparbleck, knivudd, brända ben, bit av skifferbryne, metallklump samt 
en snäcka. Inga daterande fynd och inga kolprover har analyserats. 

A 2. Härd, 1,9x1,2 m, (N-S). Stenstorlek 0,1-0,2 m. Stenpackning. Inom den 
undersökta ytan framkom två bronsbleck, en jämten samt brända ben. Inget 
av fynden är daterande för anläggningen och inga kolprover har analyserats. 

A 3. Härd, 1,9x1,3 m, (NNV-SSÖ). Stenstorlek 0,15-0,3 m. Stenpackning. 
Inom den undersökta ytan framkom tolv bronsbleck, bronsnål, skifferbryne 
samt brända ben. Inga daterande fynd och inga analyserade kolprover. 

R 408 Rackträskområdet, Arjeplogs kommun 

A 3. Härd, 1,6x1,0 m, (NÖ-SV). Stenstorlek 0,05-0,35 m. Stenpackning. 
Inom den undersökta ytan framkom fem flintavslag, en bit harts, ett skadat 
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bryne, två kopparbleck samt brända ben. Inget av fynden är daterande 
och inga kolprover är analyserade. 
A 4. Härd, 1,55x0,8 m, (Ö-V). Stenstorlek 0,05-0,3 m. Stenpackning. Inom den 
undersökta ytan framkom inga fynd. Inga kolprover har analyserats. 

A 5. Härd, 1,0x0,8 m, (NV-SÖ). Härden bestod av flata delvis skörbrända 
stenar. Stenpackning. Inom den undersökta ytan framkom brända ben, 
jämten samt en bit järnplåt. Av fyndmaterialet går det ej att datera härden 
och inga kolprover har analyserats. 

Härdar undersökta 1984-86 inom Rackträskområdet 

A 24. Härd, 1,4x0,8 m, (N-S). Stenstorlek; större flata stenar med flat ovansida. 
Stenpackning. Inom den undersökta ytan framkom kopparbleck, järn och 
kopparnit, järnfragment, harts, flinta samt brända och obrända ben. Ett kolprov 
har analyserats och gav en datering till 1010-1250 AD (Ua-364). 

A 26. Härd, 1,4x1,0 m, (NNÖ-SSV). I centrum av härden var en större 
plan sten 0,7x0,5 m stor. Stenpackning. I härdens NNÖ del framkom två 
stenlagda armar från vartdera hörnet. Inom den undersökta ytan framkom 
ett kopparbleck samt ett kvartsitstycke. Ett kolprov har analyserats och gav 
en datering till 860-1040 AD (Ua-365). 

A 159. Härd, 1,1x0,9 m, (N-S). Stenstorlek 0,1 m. Stenpackning. Inom den 
undersökta ytan påträffades ett eldstål, järnfragment, fragment av kritpipa 
samt brända och obrända ben. Inga kolprover är analyserade. 
Kritpipsfragmentet ger en ungefärlig datering till < 1700-tal. 

Sädvajaure, Arjeplogs kommun 

Under sommarsäsongerna 1983-84 genomförde Riksantikvarieämbetet 
undersökningar vid sjön Sädvajaure p g a att sjön skulle regleras. I samband 
med fältarbetet så undersöktes en rektangulär härd i en kåtatomt. 
Kåtatomten markerades av en oval vall (Roslund 1989:115). Vallen var 
förmodligen rester efter en ihoprasad torvkåta. 
A 24. Härd, 1,3x0,85 m, (NV-SÖ). Stenstorlek 0,3-0,7 m, de flesta var plana 
stenar i skiffer. Stenpackning. I härden påträffades ett mynt från 1852 och 
intill härden framkom ett kritpipshuvud (Roslund 1989:116). Myntet ger 
en datering till 1800-tal. 
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Åsen, Arjeplogs kommun 

A4. Härd, 1,5x1,1 m, (NÖ-SV). Stenstorlek 0,05-0,3 m. Stenpackning. Inom 
den undersökta ytan framkom brända ben. Ett kolprov från härden har 
analyserats och gav en datering till 1259-1393 AD (St-12854) 

Gullesvuoppe, Arjeplogs kommun 

SMA 265. Härd, 1,2x0,85 m, (Ö-V). Stenstorlek 0,1-0,3 m. Ej stenpackning. 
Inom den undersökta ytan framkom en bit eldslagningsflinta samt brända 
ben. Inga kolprover har analyserats. 

R 729 Fäbodudden, Arjeplogs kommun 

A 1. Härd, 1,35x1,05 m. Stenpackning. I härden framkom ett avslag av en 
flintliknande bergart. Ett fragment till ett förarbete påträffades 2,5 m V 
om härden. 
Kommentar: En skärvstenssamling framkom ca 14 m från härden. 

R 731 Kasker, Arjeplogs kommun 

A 1. Härd, 1,2x0,9 m. Ej stenpackning. Intill härden påträffades några 
skrapor. Inga kolprover från härden har analyserats. 

R1370 B Rebnisjaure, Arjeplogs kommun 

A 6. Härd, 1,6x0,9 m. bestående av 0,02-0,4 m stora stenar. Stenpackning. 
Intill härden påträffades flinta samt två kvartsitavslag. Inga kolprover från 
härden har analyserats. 

NA 159 Gammelvallmyren, Arjeplogs kommun 

Inom projektet Nordarkeologi undersöktes lokal NA 159. Lokalen utgjordes 
av två härdar varav en skulle beröras i samband med vägbyggnationer för 
en skogsbilväg. Resultaten finns redovisade i rapporten "Arkeologisk 
undersökning NA 159, härd, Gammelvallen, Pipviken, Arjeplogs sn, La. 
1972". 
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A1. Härd, 1,4x0,9 m, bestående av oregelbundna, men relativt plana stenar 
0,15-0,5 m stora. Stenpackning. Inga fynd påträffades. Härdarna var belägna 
vid en gammal renvall. Inga kolprover har analyserats. 

Guevloluokta, Arjeplogs kommun 

A 3. Härd, 1,2x0,8 m. Stenstorlek 0,05-0,25 m. Ej stenpackning. I härden 
påträffades ett 20-tal brända ben samt en kvartsitbit som till formen liknade 
en bössflinta. Bössflintan ger en ungefärlig datering till < 1700-tal. 

Östra Kikkejaurområdet, Arvidsjaurs kommun 

A 1. Härd, 1,2x1,0 m, (NNÖ-VSV). Stenstorlek, 0,05-0,3 m. Stenpackning. 
Inom den undersökta ytan framkom ett flertal fragment från ett tälj stenskärl, 
kopparbleck, järnfragment, flinta från eldslagning, fragment från bryne av skiffer 
samt ben. I närheten av härden hade även Artur Westerberg påträffat en holkyxa 
av järn samt ett handtag till ett täljstenskärl. Av fyndmaterialet går det att datera 
härden till ca 800-1000 AD. 

R1371 Kårtjejaur, Gällivare kommun 

A 3. Härd, 1,1x0,9 m. Stenpackning. Ett kolprov från härden har analyserats 
och gav en datering till 1224-1283 AD (St-1566). 

A 4. Härd, 1,2x0,8 m. Ej stenpackning. Inga fynd påträffades i eller intill 
härden. Ett kolprov från härden har analyserats och gav en datering till < 
1750 (St-1567). 

A 8. Härd, 1,2x0,8 m. Ej stenpackning. Inga fynd påträffades i eller intill 
härden. Inga kolprover från härden har analyserats. 

A l l .  H ä r d ,  1 , 4 5 x 1 , 0  m .  E j  s t e n p a c k n i n g .  I n g a  f y n d  p å t r ä f f a d e s  i  e l l e r  i n t i l l  
härden. Inga kolprover från härden har analyserats. 

Norra Kvarntjärn, Jörns kommun 

A 1. Härd, 1,1x0,8 m. Stenpackning med en större sten i centrum av härden, 
0,5x0,3 m stor. Övriga stenar är 0,1-0,4 m stora. 
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A 2. Härd, 1,5x1 m. Stenstorlek, 0,1-0,5 m. Ej stenpackning. Ett kolprov från 
härden har analyserats och gav en datering till 899-1150 AD (St-6142). 

A 3. Härd, 1,3x1,0 m. Stenstorlek, 0,1-0,3 m. Gles stenpackning. Inga 
kolprover från härden har analyserats. 

A 5. Härd, 1,5x0,9 m. Stenstorlek, 0,05-0,2 m. Ej stenpackning. Ett kolprov 
från härden har analyserats och gav en datering till 983-1160 AD (St-6143). 

A 6. Härd, 1,4x0,9 m. Stenstorlek 0,1-0,5 m. Ej stenpackning. Inga kolprover 
från härden har analyserats. 

A 7. Härd, 1,3x0,9 m. Stenstorlek 0,05-0,2 m. Gles stenpackning. Ett kolprov 
från härden har analyserats och gav en datering till 887-1020 AD (St-6144). 

A 9. Härd, 1,6x1,05 m. Stenstorlek 0,05-0,3 m. Ej stenpackning. Inga 
kolprover från härden har analyserats. 

A 10. Härd, 1,35x0,9 m. Stenstorlek 0,05-0,25 m. Stenpackning. Ett kolprov 
från härden har analyserats och gav en datering till 687-977 AD (St-6145). 

A l l .  H ä r d ,  1 , 3 5 x 1 , 0  m .  S t e n s t o r l e k  0 , 0 5 - 0 , 3  m .  E j  s t e n p a c k n i n g .  I n g a  
kolprover från härden är analyserade. 

A 12. Härd, 1,4x0,9 m. Stenstorlek, 0,05-0,5 m. Ej stenpackning. Inga 
kolprover från härden är analyserade. 

A 13. Härd, 1,7x1,05 m. Stenstorlek 0,05-0,5 m. Stenpackning. Ett kolprov 
från härden har analyserats och gav en datering till 784-1018 AD (St-6146). 

A 14. Härd, 1,3x0,9 m. Stenstorlek 0,05-0,5 m. Stenpackning. Ett kolprov från 
härden har analyserats och gav en datering till 1039-1276 AD (St-6147). 

R17 Bastunäs, Sörån, Malå kommun 

A 1. Härd, 1,4x1,2 m, bestående av 0,02-0,2 m st stenar. Stenpackning. 
Intill härden framkom ett metallbleck. Inga kolprover från härden har 
analyserats. 
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R 21 Bastunäs, Sörån, Malå kommun 

Härd, 1,5x1,0 m. Stenpackning. Inga fynd påträffades i eller intill härden. 
Inom den undersökta ytan framkom emellertid en pilspets av järn. Inga 
kolprover från härden har analyserats. 

R 30 Bastunäs, Sörån, Malå kommun 

A 1. Härd, 2,3x1,4 m. Stenpackning. I härden påträffades fragmentariska 
brända ben. Inga kolprover från härden har analyserats. 

A 2. Härd, 2,0x1,6 m. Stenpackning. I härden framkom fragmentariska 
brända ben och intill härden ett smitt sågblad. Inga kolprover från härden 
har analyserats. 

A 3. Härd, 2,0x1,4 m. Stenpackning. I härden framkom fragmentariska 
brända ben. Inga kolprover från härden har analyserats. 

A 4. Härd, 1,0x0,7 m. Stenpackning. I härden påträffades brända ben och 
intill härden två kopparbleck. Inga kolprover från härden har analyserats. 

A 6. Härd, 1,4x1,0 m. Stenpackning. Inga fynd påträffades i eller intill härden. 
Inga kolprover från härden har analyserats. 

R 683 a Gilliluokten, Stensele kommun 

A 4. Härd, 1,0x0,7 m. Riktning och stenstorlek ej angiven. Ej stenpackning. 
Inom den undersökta ytan framkom inga fynd. Inga kolprover har 
analyserats. 

R 690 Sörviken, Stensele kommun 

A 6. Härd, 0,9x0,8 m, (NNÖ-SSV). Stenstorlek 0,1-0,3 m. Ej stenpackning. 
I S saknades kantstenar. Inom den undersökta ytan framkom inga fynd. 
Ett kolprov från härden har analyserats och gav en datering till 990-1210 
AD (St-411). 

A 9. Härd, 1,7x1,1 m, (N-S). Stenstorlek 0,05-0,3 m. Stenpackning. Härden 
var störd av rötter i den norra delen. Inom den undersökta ytan framkom 
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en bit slagg och ett kvartsavslag. Inga kolprover har analyserats. 

A 10. Härd, 1,2x0,95 m, (NNÖ-SSV). Stenstorlek 0,05-0,25 m. Ej 
stenpackning. Härden är skadad av rötter i N delen. Inom den undersökta 
ytan framkom slagg, bronsbleck, flinta, två kvartsskrapor samt några 
kvartsavslag. 

Det bör noteras att 0,5 m SÖ om härden påträffades en björngrav. Inga 
kolprover från härden har analyserats. Björngraven dateras till 1600-tal. 

R 234 Vallviksudden, Vilhelmina kommun 

A 1. Härd, 1,4x1,1 m. Stenpackning. I härden påträffades kvartsitavslag 
och intill härden två kvartsitskrapor. Härden var inte synlig i torvytan. Inga 
kolprover från härden har analyserats. 

A 6. Härd, 1,5x1,0 m. Stenpackning. I härden påträffades brända ben och 
några kvartsitavslag. Intill härden framkom en fragmentarisk spjutspets och 
ett förarbete till en pilspets, båda av kvartsit samt två skrapor av kvartsit. 
Ett kolprov från härden har analyserats och gav en datering till 1427-1632 
AD (St-939). 

A I O .  H ä r d ,  1 , 3 x 0 , 9  m ,  b e s t å e n d e  a v  e n  k a n t k e d j a  m e d  0 , 1 5 - 0 , 2 5  m  s t o r a  
stenar. Innanför kanten var en stenpackning med 0,05-0,3 m stora stenar. I 
härden framkom brända ben och ett förarbete till en kvartsitskrapa. Intill 
härden påträffades en skrapa av kvartsit samt en koncentration av 
asbestkeramik. Ett kolprov har analyserats och gav en datering till 1231-
1284 AD (St-942). Inga stenar från härden var synliga i markytan. 

A 12. Härd, 2,0x1,2 m, bestående av en kantkedja med 0,05-0,3 m stora 
stenar. Innanför kanten framkom mindre skörbrända stenar och i härdens 
centrum var tre flata stenhällar, ca 0,2 m stora. I härden påträffades ett 
järnfragment, ett kopparbleck, bryne, skrapa av kvartsit samt några 
kvartsitavslag. Inga stenar från hären var synliga i markytan. Inga kolprover 
från härden har analyserats. 

R 239 Lappvallen, Vilhelmina kommun 

A 9. Härd, 1,7x1,0 m, bestående av en kantkedja med 0,3-0,5 m stora stenar. 
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Innanför kanten var en stenpackning med små skörbrända stenar. Under 
kantstenarna framkom ett mörkfärgat humuslager. I härden påträffades 
några kvartsitavslag samt rödskiffer. Inga kolprover från härden har 
analyserats 

Tabell 4:2. Dateringar av rektangulära härdar. 

Lokaler Härd Datering 
BP 

1 sigma 
AD 

Storlek m Konstr. Lab. nr 

Kårtjejaur A4 <250 <1700-t 1,2x0,95 Ej stenp. St-1567 

V Rebraur A3:l 310±70 1476-1653 1,1x0,8 Stenp. St-12863 

V Rebraur A3:l 385±180 1332-1660 1,1x0,8 Stenp. St-12862 

Vallviksudden A6 400±85 1427-1632 1,5x1 Stenp. St-939 

Jäknajaur A5 630±210 1210-1440 1,7x1,3 Stenp. St-12865 

Åsen A4 680±100 1259-1393 1,5x1,1 Stenp. St-12854 

Rebraurälven A6:l 705±115 1220-1391 1,65x1,1 Stenp. St-12870 

Vallviksudden AIO 730±65 1231-1284 1,4x1 Ej stenp. St-942 

Kårtjejaur A3 740±65 1224-1283 1,1x0,9 Stenp. St-1566 

Assebakte A14 830±100 1039-1280 Stenp. 

N Kvarntjärn AN 840±90 1039-1276 1,3x0,9 Stenp. St-6147 

Abraurälven A2:l 860±70 1039-1258 2x1,2 Stenp. St-12864 

Rackträsk A24 905+115 1010-1250 1,4x0,8 Stenp. Ua-364 

Sörviken A6 945±100 990-1210 0,9x0,8 Ej stenp. St-411 

N. Kvarntjärn AE 975+90 983-1160 1,5x0,9 Ej stenp. St-6143 

Jäknajaur A4 1020+80 960-1039 2,2x1,2 Stenp. Beta-58014 

N Kvarntjärn AB 1025±90 899-1150 1,5x1 Ej stenp. St-6142 

Assebakte All 1040±70 901-1026 1,8x1 Ej stenp. 

N. Kvarntjärn AG 1065±90 887-1024 1,3x0,9 Stenp. St-6144 

Rackträsk A26 1070±120 860-1040 1,4x1 Stenp. Ua-365 

Gallaur A5 1080±100 880-1020 2,2x1 Stenp. 

N Kvarntjärn AM 1085+80 784-1018 1,7x1,05 Stenp. St-6146 

Juntavadda A2 1110+70 782-996 2x1,2 Stenp. 

Assebakte All 1140±60 779-982 1,8x1 Ej stenp. 

Rebraurälven A3:l 1170±90 724-975 1,5x1,2 Stenp. Beta-58015 

N Kvarntjärn AJ 1195±90 687-977 1,35x0,9 Stenp. St-6145 

Abraurälven A2:l 1205±95 681-976 2x1,2 Stenp. St-12867 

Abraurälven A6:2 1355±70 639-763 1,25x1 Stenp. St-12860 
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Fig. 4:4. Den rektangulära härdformens spridning över tid 

4.3.3. Den runda härdformen 

Den runda härdformen är ovanlig och påträffas oftast tillsammans med 
ovala härdar. Inga härdgrupper med enbart runda härdar har påträffats! 
Av totalt ca 75 dateringar på härdar finns enbart tre dateringar på runda 
härdar. Att runda härdar inte är vanliga visar även resultaten från 
fornminnesinventeringarna i övre Norrlands inland. 
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Fig. 4:5. Runda härdar. Fr.v. Lappvallen, Vilhelmina kn, 1158-1270 AD. Vallviksudden, 
Vilhelmina kn, 599-767 AD. Vallviksudden, Vilhelmina kn, 1208-1278 AD. 

4.3.3.1. Lokaler där runda härdar undersökts 

Guevloluokta, Lulepotten, Arjeplogs kommun 

A1. Härd, 1,2 m i diam, bestående av 0,08-0,25 m st stenar. Stenpackning. Intill 
härden påträffades ett kritpipshuvud, ett bryne samt ett avskuret djurben. 
Kritpipshuvudet ger en ungefärlig datering av härden till < 1700-tal. 

A 2. Härd, Imi diam, bestående av 0,1-0,3 m st stenar. Ej stenpackning. I 
härden påträffades fem fragmentariska brända ben. Inga kolprover från 
härden har analyserats. 

Östra Kikkejaurområdet, Arvidsjaur kommun 

A 3. Härd, 1,2 m i diam. Stenstorlek 0,05-0,25 m. Stenpackning. Inom den 
undersökta ytan framkom två lyrformiga eldstål, ett flertal flintfragment, 
tre järnspikar, en bit av ett bryne, järnfragment samt brända och obrända 
ben. Utifrån fyndmaterialet går det inte att närmare datera anläggningen. 
Lyrformiga eldstål finns t ex representerade såväl i historiskt som i 
vikingatida fyndmaterial. Inga kolprover från härden har analyserats. 

R19 Kåtaselet,  Sörån, Malå kommun 

A 2. Härd, 0,7 m i diam. Stenpackning. Inga fynd påträffades i eller intill 
härden. Inga kolprover från härden har analyserats. 
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R 683 a Gilliluokten, Stensele kommun 

A 6. Härd, 1,25 m i diam, ej stenpackning. Härden är störd av flera träd 
som växte i närheten av härden. Stenstorlek, 0,1-0,25 m. Inom den 
undersökta ytan framkom inga fynd. Inga kolprover från härden har 
analyserats. 

R 690 Sörviken, Storuman, Stensele kommun 

A 7. Härd, 1,0 m i diam. Stenstorlek 0,1-0,2 m. Stenpackning. Inom den 
undersökta ytan framkom inga fynd. Inga kolprover från härden har 
analyserats. 

Storuman, Stensele kommun 

A 5. Härd, 0,9 m i diam. Stenstorlek 0,1-0,15 m. Stenpackning. Inom den 
undersökta ytan framkom ett kvartsitavslag. Inga kolprover från härden 
har analyserats. 

R 231 Svartviksudden, Vilhelmina kommun 

A 7. Härd, 1,5 m i diam, stenpackning. Härden var inte synlig i markytan. I 
härdens ytskikt påträffades brända ben. Inga kolprover från härden har 
analyserats 

R 234 Vallviksudden, Vilhelmina kommun 

A 2. Härd, 1,2 m i diam. Stenstorlek > 0,45 m. Stenpackning. I och intill 
härden framkom kvartsitavslag. Härden var inte synlig ovan torv. Inga 
kolprover från härden har analyserats. 

A 5. Härd, 0,7 m i diam. Stenstorlek 0,35 m. Stenpackning. I härden 
påträffades några kvartsitavslag och intill härden framkom flintavslag, 
asbestkeramik samt en kvartsitskrapa. Inga kolprover från härden har 
analyserats. 

A 9. Härd, 0,8x0,7 m, bestående av glest lagda flata stenhällar. I härden 
påträffades några avslag av kvartsit, ett skifferämne till skrapa samt ett förarbete 
av kvartsit. Intill härden framkom ett järnfragment och en skrapa av kvartsit 
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samt asbestkeramik. Härden har daterats till 1208-1278 AD (St-941). 

A 13. Härd, 0,9 m i diam, bestående av små skörbrända stenar. Ej 
stenpackning. I härden påträffades brända ben, avslag av flinta och kvartsit, 
två skrapor av kvartsit och flinta, brynfragment, järnfragment samt en 5 
cm lång blyten (?). Ett kolprov har analyserats och gav en datering till 599-
767 AD (St-950). Delvis synlig i markytan. 

R 239 Lappvallen, Vilhelmina kommun 

A 2. Härd, 1,25 i diam. Stenstorlek 0,1-0,3 m. Stenpackning. Ett flertal 
stenartefakter påträffades i och intill härden, även ett flertal skärvor av 
asbestkeramik framkom intill härden. Ett kolprov från härden har analyserats 
och gav en datering till 1158-1278 AD (St-952). 

A 7. Härd, 1,1 m i diam. Stenstorlek 0,1-0,25 m. I centrum av härden fanns 
en flat stenhäll 0,3 m i diam. Stenpackning. I härden framkom enstaka 
kvartsitavslag. Intill härden påträffades en järnkniv, eldslagnings flinta och 
en skrapa av kvartsit. Inga kolprover från härden har analyserats. 

Tabell 4:3. Dateringar av runda härdar. 

Lokaler Härd Datering 
BP 

1 sigma AD Form Storlek Konstr. Lab. nr 

VaJlviksudden A 9 785±60 1208-1278 Rund 0,8 m i diam. Stenp. St-941 
Lappvallen A 2 810+80 1158-1278 Rund 1,25 mi diam. Stenp. St-952 
Vallviksudden A 13 1365+95 599-767 Rund 0,9 m i diam. Ej stenp. St-950 

4.3.4. Den oregelbundna härdformen 

Härdarna som tillhör den oregelbundna härdformen har inte gått att 
bestämma till något av de övriga formelementen. Den oregelbundna formen 
har i de flesta fall uppstått genom störningar av den ursprungliga formen. 
Störningarna kan vara naturliga genom träd som växer i eller i anslutning 
till en härd, rotvältor m m. Det kan även bero på urplockade stenar i samband 
med anläggandet av en ny härd. Om härdar med oregelbunden form ej har 
varit utsatt för någon form av störning har den en avlång utsträckning. 
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4.3.4.1. Lokaler där oregelbundna härdar undersökts 

R1370 B Rebnisjaure, Arjeplogs kommun 

A 2. Härd, 1,75x1,1 m, bestående av en otydligt markerad stenring. 
Stenstorlek, 0,05-0,4 m st. Ej stenpackning. I härden påträffades en skrapa 
av kvartsit. Inga kolprover från härden har analyserats. 

A 3. Härd, 1,9x1,1 m, bestående av 0,1-0,4 m st skifferflak. Stenpackning. 
De angränsande undersökningsytorna innehöll avslagskoncentrationer. Inga 
kolprover från härden har analyserats. 

A 7. Härd, 1,2x0,9 m, bestående av 0,04-0,3 m st stenar. Stenpackning. Inga 
fynd påträffades i eller intill härden. Inga kolprover från härden har analyserats. 

A 8. Härd, 1,2x0,7 m, bestående av 0,05-0,45 m st stenar. Stenpackning. Inga 
fynd påträffades i eller intill härden. Inga kolprover från härden har analyserats. 

Åsen, Arjeplogs kommun 

A 2. Härd, 1,5x1,1 m, (NÖ-SV). Stenstorlek 0,02-0,25 m. Stenpackning. 
Inom den undersökta ytan framkom en skifferspets under härden och i 
härden brända ben. Ett kolprov från härden har analyserats och gav en 
datering till 1024-1256 AD (St-12856). 

R1067 Norrvik, Lycksele kommun 

A 3. Härd, 2,8x2,4 m, bestående av ett flak med små skörbrända stenar. 
Stenpackning. Inga fynd framkom i eller intill härden. Inga kolprover från 
härden har analyserats 

A 4. Härd, 1,8x1,4 m, bestående av glesa mindre skörbrända stenar. Gles 
stenpackning. I härden framkom en röd glasflusspärla samt fyra avslag. 
Pärlan kan dateras till 900-1200 AD. Avslagen tillhör förmodligen en 
intilliggande anläggning där en koncentration av avslag och keramik 
påträffades. Inga kolprover från härden har analyserats. 
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R17 Bastunäs, Sörån, Malå kommun 

A 2. Härd, 2,2x1,0 m. Stenstorlek 0,02-0,3 m. Gles stenpackning. Intill härden 
påträffades ett järnfragment Inga kolprover från härden har analyserats. 

R 25 Bastunäs, Sörån, Malå kommun 

Härd, 1,6x1,0 m, bestående av en gles skärvstenpackning. Intill härden 
påträffades ett eldstål, flinta från eldslagning samt avslag. Inga kolprover 
från härden har analyserats. 

R1051 Åskilje, Stensele kommun 

A 2. Härd 1,0x0,8 m, bestående av 0,1-0,3 m stora stenar. Stenpackning. 
Tritili härden framkom enstaka avslag. Inga kolprover från härden har 
analyserats. 

R 690 Sörviken, Stensele kommun 

A 2. Härd, 1,25x1,1 m, något oregelbunden form p g a tre träd som växte 
i kanten av härden. Ställvis stenpackning. Riktning och stenstorlek inte 
angiven. Under härden och i anslutning till härden fanns ett större område 
med bränd sand, ca 1,9x1,7 m stort. Inom den undersökta ytan framkom 
ett skaft till en kritpipa (?), ett bryne, bronsbleck, slagg samt brända och 
obrända ben. Inom det rödbrända området framkom stenartefakter och 
asbestkeramik. Asbestkeramik framkom även intill härden. Härden har 
daterats till 775-984 AD (St-408). 

A 3. Härd, 1,5x1,1 m. Form och storlek är osäker p g a en större tall som 
växte i centrum av härden. Inom den undersökta ytan framkom ett silverlöv, 
brända och obrända ben, en krukskärva av okänt gods, ett avslag av kvartsit. 
Härden har daterats till 85-386 AD (St-407). Den stora tallen i centrum av 
härden måste ha inneburit problem med omrörda jordlager vid provtagning 
av kol. Silverlövet indikerar även sentida aktiviteter i anslutning till härden. 

A 8. Härd, oregelbunden form och ingen tydlig begränsning av härden, vilket 
gör att storlek och form inte går att bestämma. Ställvis fanns skörbrända stenar 
ovanpå ett område med rödbränd sand. Inom det rödbrända området låg även 
en samling delvis förbrända trästockar. Ett kolprov från härden har analyserats 
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och gav en datering till 1440-1953 AD (St-412). 

R 694 Bräntholmen, Stensele kommun 

A 5. Härd, 1,4x0,9 m, (N-S). Stenstorlek 0,1-0,5. Stenpackning. Inom den 
undersökta ytan framkom brända ben, flintavslag, en skrapa och avslag av 
kvartsit. Under härden påträffades asbestkeramik samt ett bronsbleck. 
Härden har daterats till 901-1155 AD (St-418). 

R 231 Svartviksudden, Vilhelmina kommun 

A 1. Härd, 0,9x0,8 m, bestående av en samling starkt skörbrända stenar samt 
ett 10-tal stenar som ej skadats av eld, 0,1-0,2 m st. Stenpackning. I härden 
påträffades några kvartsitavslag och intill härden framkom en skrapa av kvartsit. 
Inga kolprover från härden har analyserats. Kommentar: Härden var delvis 
synlig i markytan, anlagd ovanpå ett lager av skörbränd sten. 

A 5. Härd, 1,3x0,8 m. Stenpackning. Före avtorvning var härden delvis i 
markytan. I härden påträffades brända ben, fem skrapor av kvartsit och 
kvarts samt ett fåtal kvartsitavslag. Intill härden påträffades flera skrapor 
samt en stenklubba. Inga kolprover från härden har analyserats. 

R 234 Vallviksudden, Vilhelmina kommun 

A 14. Härd, 0,5 m i diam, bestående av mindre skörbrända stenar. 
Stenpackning. Inga fynd påträffades i eller intill härden. Ett kolprov från 
härden har analyserats och gav en datering till 1325-1447 AD (St-951). 

R 239 Lappvallen, Vilhelmina kommun 

A 4. Härd, ca 1,0x0,9 m. Stenstorlek 0,1-0,2 m. Stenpackning. Intill härden 
påträffades två kvartsitskrapor, kvartsitavslag och en asbestkeramik-skärva. 
Ett kolprov från härden har analyserats och gav en datering till 1277-1398 
AD (St-953). 

A 5. Härd, 1,4x1,0 m. Stenstorlek, 0,1-0,2 m. Stenpackning. I härden 
påträffades fragmentariska brända ben. Ett kolprov från härden har 
analyserats och gav en datering till 1320-1437 AD (St-954). 
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A 8. Härd, 1,1x0,8 m, bestående av 0,2-0,4 m st kantstenar. Innanför kantstenarna 
var mindre skörbrända stenar. I centrum av härden fanns en större stenhäll, ca 
0,35 m i diam. Härden var delvis anlagd ovanpå ett tunt humuslager och var 
synlig i markytan. Inga kolprover från härden har analyserats. 

A 10. Härd, 1,8x1,6 m. Stenstorlek 0,1-0,3 m. Stenpackning. I och intill 
härden framkom ett flertal stenartefakter och avslag. Inga kolprover från 
härden har analyserats. 

Tabell 4:4. Dateringar av oregelbundna härdar. 

Lokaler Härd Datering 
BP 

1 sigma AD Storlek 
m 

Konstr. Lab. nr 

Sörviken A 8 310±120 1440-1953 * * St-412 

Atjekåive A 8 455±75 1412-1480 1,05x0,9 * Ua-1149 

Lappvallen A 5 530±80 1320-1437 1,4x1 Stenp. St-954 

Lappvallen A 4 650+85 1277-1398 1x0,9 Stenp. St-953 

Atjekåive A3 730±125 1192-1389 1x0,7 m * Ua-1156 

Brändudden A 2 765±100 1165-1284 * * St-3379 

Åsen A 2 885±85 1024-1256 1,5x1,1 Stenp. St-12856 

Bräntholmen A 5 1010±100 901-1155 1,4x1 Stenp. St-418 

Umnässjön A 8 1040±80 897-1146 0,9x0,6 * St-745 

Vivallen A 1 1090±190 689-1156 1,05x0,55 Stenp. St-9768 

Sörviken A 2 1150±80 775-984 1,25x1,1 * St-408 

Sörviken A3 1775±100 85-386 1,5x1,1 * St-407 

*=ej bestämbar 

8 -

6 -

St-412-
Ua-1149-

St-954-
St-953-

Ua-1156-
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Fig. 4:6. Den oregelbundna härdformens spridning över tid. 
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4.3.5. Dateringar och sammanfattning 

I genomgången av lokaler med undersökta härdar så visar de på ett liknande 
förhållande vad det gäller härdarnas form som fornminnesinventeringarna 
i övre Norrland visat, d v s att ovala och rektangulära härdar utgör de 
vanligast förekommande härdformerna med en övervikt till den ovala 
formen (Edbom & Liedgren & Nilsson 2001:81). Dateringarna av härdar 
tillhörande de båda härdformerna överensstämmer i stort sett i tid med en 
början i vendeltid. En skillnad är dock att det finns två tidiga dateringar av 
ovala härdar till omkring Kr f. Den rektangulära härdformen är mer frekvent 
fram till 1000-talet och från 1300-tal och framåt är den ovala härdformen 
vanligast. 

^ Rektangulär härd 

\yy\ Oval härd 

Fig. 4:7. Dateringar av härdar med oval och rektangulär form. 

De båda härdformerna finns emellertid parallellt från vendeltid och framåt 
in i historisk tid. Runda härdformer är ovanliga och enbart tre dateringar 
på runda härdar finns representerade i det genomgångna materialet. Antalet 
dateringar på runda härdar är för lågt för att kunna ge en uppfattning om 
härdformens spridning över tid, men den äldsta dateringen är 599-767 AD. 
Övriga två dateringar ligger i medeltid. Den oregelbundna härdformen har 
oftast uppkommit genom olika störningar av den ursprungliga formen, 
som t ex rotvältor. Ett flertal härdar med oregelbunden form visar även 
spår efter urplockade stenar som använts i samband med anläggandet av 
en ny härd. Härdar med oregelbunden form har oftast en långsmal 
utsträckning. Dateringarna på oregelbundna härdar liknar de ovala och 
rektangulära härdformerna, dvs vendeltid fram in i historisk tid. 

Utifrån resultatet från sammanställningen av härdarnas datering går det 
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inte att bestämma enskilda härdformer till vissa tidsperioder. Vad som gör 
att ovala och rektangulära härdformer dominerar är den långsmala 
utsträckningen som formerna innebär. Samma härdformer dominerar även 
i kåtor på historiskt kända visten. Den långsmala utsträckningen innebär 
att rummet i kåtan utnyttjas maximalt. På bägge långsidor om härden är 
aktivitets- och sovområden, så här behövs större ytor. Längst in i kåtan är 
köksområdet och det var också ett heligt område inom den samiska 
förkristna tron och där fick ingen vistas utom vid speciella ceremonier 
(Sjulsson 1979:218). Området mot dörren var inte heller viktig 
utrymmesmässigt. Härden delar i stort sett rummet i kåtan i två delar. 
Härdarnas långsmala utsträckning indikerar att härdarna under tids-perioden 
ca 650 AD till historisk tid varit överbyggda av en tältkåta. 

Fig. 4:8. Dateringar av ovala härdar med eller utan stenpackning. 

Härdar med en stenpackning innanför kantstenarna har anlagts från 
vendeltid fram in i historisk tid, detsamma gäller även härdar med enbart 
kantkedja. Att det skulle finnas någon kronologisk skillnad av härdar med 
eller utan stenpackning visar inte det genomgångna härdmaterialet utan 
den här konstruktionsdetaljen har en likadan spridning över tid som 
härdarnas olika former. Kontinuiteten över tid av härdarnas former, storlek 
och konstruktion tolkar jag som att någon form av renskötsel har 
uppkommit i skogslandet. Det är samstämmigheten över tid av de olika 
härdelementen som är viktig för tolkningen. De skogssamiska boplats
lämningarna från historisk tid inom undersökningsområdena visar en 
kontinuitet med yngre järnålderns och medeltidens boplatser. Under 
historisk tid är det ett skogssamiskt samhälle som bedriver en småskalig 
renskötsel i kombination med jakt och fiske inom de utvalda undersök
ningsområdena. Kontinuiteten över tid med detta skogssamiska samhälle 
är viktigt för tolkningen att härdarna representerar boplatser efter ett 
samhälle som är baserat på en småskalig renskötsel. 

Ej stenpackning 

Stenpackning 
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I samband med undersökningarna vid vattenregleringarna av de stora 
Norrlandsälvarna så framkom ett flertal härdar med dateringar till vikingatid-
historisk tid. Härdarna påträffades på lokaler som även innehöll 
asbestkeramik, skrapor, flathuggna pilspetsar, avslag m m, framförallt på 
strandanknutna bronsålders- och äldre järnåldersmiljöer. Härdarnas 
dateringar är med all säkerhet korrekta vilket även bilder och ritningar från 
rapporterna visar. Där kan man se att härdarna ligger i en stratigrafi och 
utgör det yngsta lagret på boplatserna (Janson & Hvarfner 1966:Plate 35). 
Flera av lokalernas namn anknyter även till en samisk närvaro, t ex 
Lappvallen (Linder 1959). Vad det gäller härdarna som är belägna inne i 
skogslandet vid bäckar, myrar, småsjöar så har inga äldre boplatslager med 
t ex stenartefakter eller asbestkeramik keramik påträffats. Det här visar på 
en omläggning av boplatsmönstret, där kontinuiteten med bronsålderns 
och äldre järnålderns boplatser försvinner, men också att härdarna 
förekommer strandanknutna om det är gynnsamt för t ex renskötsel. 
Härdarna lokaliseras emellertid under vikingatid och fram in i historisk tid 
i områden med bra renbete och strandpartierna får en marginell betydelse 
under den här tidsperioden. 

Det finns alltid felkällor som kan uppstå i samband med datering av kol, t 
ex att man eldat med gammal tjärved m m. Det har man säkert också gjort. 
Om gammal tjärved använts konstant som bränsle i härdarna så skulle det 
innebära att alla analyserade kolprover skulle kunna vara uppskattningsvis 
ca 300 år yngre och det skulle i sin tur innebära att nästan samtliga härdar 
skulle hamna in i historisk tid. Emellertid visar ett flertal fynd ett samband 
i tid med de analyserade kolproverna och det skulle i sin tur medföra att 
bränslet skulle kunna utgöras av färsk ved. 

Totalt har 75 dateringar medtagits i analysen av härdarnas formelement 
och det menar jag är statistiskt hållbart. Önskemålet är att kunna analysera 
flera prover från samma anläggning, men hur många kolprover man kan 
analysera är oftast en ekonomisk fråga. 
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5. Härdarnas spridning i rummet 

En av frågeställningarna var hur boplatserna uppträder i landskapet. Finns 
det några tecken på förändring över tid och går det att se någon regel
bundenhet i anläggandet av boplatserna? Eftersom boplatslämningarna 
utgörs av härdar, så menar jag att organiseringen av härdarna utgör ett 
viktigt element i studien av vilken typ av samhälle som dominerat under 
den aktuella tidsperioden/Härdarna förekommer ofta i grupper med upp 
till ibland drygt ett tiotal härdar. Inom gruppen ligger ofta härdarna på rad 
med olika inbördes avstånd. När härdarna ligger på rad är det oftast 
topografin som avgjort denna organisering, t ex en flack ås intill ett myrstråk, 
längs efter en mindre skogsbäck, efter en myrkant m fl variabler. 
Härdgrupperna kan även vara oregelbundet anlagda. 

Tolkningen av härdgrupperna har varit att härdarna inom grupperna varit 
brukade samtidigt och att grupperna av härdar tillhört ett samiskt 
fångstsamhälle (Mulk 1994, Bergman 1990). Skogslandets härdgrupper på 
ca 5-10 härdar skulle utgöra fasta vinterboplatser inom ett samiskt 
fångstsamhälle. Jag menar istället att härdarna inom härdgrupperna inte är 
samtida, utan att grupperna har uppstått genom ett återkommande nyttjande 
av bra renbetesmarker för tamrenar. En indikation på att de inte anlagts 
samtidigt är den skillnad som finns tidsmässigt mellan härdarna inom samma 
grupp. Oftast verkar två till tre härdar vara samtida inom en större grupp 
av härdar. 

För att studera sambandet av härdgruppernas organisation över tid var 
frågan om det fanns liknande härdgrupper under historisk tid i övre 
Norrlands skogsområden inom ett historiskt känt skogssamiskt kärn
område. Går det att påvisa grupper med härdar på rad från historisk tid då 
bevisligen en renskötsel bedrivs i skogslandet, bör härdarnas spridning i 
rummet studeras utifrån ett skogssamiskt samhällsperspektiv där tamrenen 
styr boplatsmönstret. 

Härdarnas rumsliga organisation har varit en viktig variabel i samband med 
tolkningar av det samiska samhällets ekonomi och resursutnyttjande under 
järnålder. Inger Storli menar att härdarna i skogslandet har en likadan 
organisering som stalotomterna i fjälltrakterna och hon finner att härdarnas 
linjära organisering i skogslandet är fjällsamisk och visar på en begynnande 
fjällsamisk renskötsel som baseras på mjölkhushållning (Storlil 994:94). 

144 



Boplatsområdet vid Rackträsk är enligt Storli en vinterboplats som nyttjats 
av samma fjällsamer som vistades sommartid i stalotomterna vid Lönsdalen 
på Saltfjället (Storli 1994:77). 

I sin avhandling "Sirkas-ett samiskt fångstsamhälle i förändring Kr f-1600 
e Kr" tillbakavisar Mulk Storlis tolkningar att den linjära organisationen av 
härdar skulle tillhöra en "pastoralekonomi" (Mulk 1994:244). Mulk menar att 
om två eller tre härdar ligger på rad tillhör det "en underliggande struktur som 
återfinns i fångstsamhällen" (Mulk 1994:244). Enligt Mulk representerar tre till 
åtta härdar på rad det samiska fångstsamhällets basboplatser vintertid. 
Härdgrupper på två till tre härdar i rad utgör jaktboplatser och fiske
stationerna består av grupper med fyllda rektangulära härdar (Mulk 
1994:234-236). Hur många härdar som ska ingå i fiskestationernas grupper 
preciseras ej närmare. 

Ingela Bergman har också diskuterat den rumsliga organiseringen av härdar. 
Hon menar att anläggandet av härdar i grupper på 3-5 st liknar skogs- och 
fjällsamiska bosättningsmönster (Bergman 1988:141). "De mindre 
härdgrupperna på tre-fem härdar skulle i sin tur representera den samiska sitan. En 
sita bestod av tre-fem familjer, iblandfler som hade var sin kåta. Familjerna flyttade 
tillsammans och bosatte sig på samma visten, där kåtorna uppfördes nära varandra' 
(Bergman 1988:141). I en artikel från 1990 utvecklar Bergman sina tolkningar 
av härdarnas rumsliga organisation "Härdgrupperna är samtidigt anlagda och 
finner sin motsvarighet i den samiska bjenheten siidan, med 5-10 familjer som bildar 
ettflyttlag. Härdgrupperna tillhör fångstsamhällets siida-organisation som till skillnad 
från rennomadismens siida-organisation hade fasta vinterboplatser i skogslandet. 
Organiseringen av härdarna i grupper avspeglar det samiska fångstsamhällets sociala 
och ekonomiska organisation" (Bergman 1990:281). 

5.1. Västra Rebraur 

Undersökningarna vid Västra Rebraur hade som utgångspunkt fråge
ställningar kring olika härdgruppers datering. Öster om sjön Västra Rebraur 
hade genom inventeringar tre härdgrupper påträffats. Härdgrupperna ingår 
i en grupp på ca 50 härdar inom ett 1,5 km2 stort undersökningsområde. 
Markvegetationen domineras av lavar som lämpar sig väl för vinterbete för 
ren, men det stora inslaget av myrmark gör att sommarbete också är aktuellt. 
Alla tre härdgrupperna har ett inbördes avstånd på ca 250 m och har en 
liknande rumslig organisation, dvs härdarna ligger på rad. Den största 
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härdgruppen består av 14 härdar som följer strandkanten av en grund bäck, 
som under sommartid utan problem går att vada över i anslutning till 
härdarna. Härdarna i gruppen har olika karaktär, men stora rektangulära 
härdar dominerar. Totalt finns 10 härdar som tillhör den typen med måtten 
inom storlekarna 2,2x1,1 m till 1,5x0,9 m. Inom gruppen finns fyra härdar 
med en annan karaktär, framförallt vad det gäller storleken. Härdarna är 
betydligt mindre, 1,4x0,8 m till 1x0,7 m. Av de mindre härdarna är en 
rektangulär och tre ovala. 

Avståndet mellan härdarna är 3,5 m till som längst 13,5 m. Härden A 3 är 
undersökt och från härden A 4 har enbart ett kolprov från centrum av 
härden tagits. Analyserna av kolproverna gav en datering till 162 BC-58 
AD för A3 och 1261-1386 AD för A4. 

A  2  
A 3  A l  A 4  

% A 6  A  1 2  

A  1 4  •  A l l  

A  7  
A  1 3  

1 0  m  

Fig. 5:1. Härdgrupp 1 vid Västra Rebraur. Härdgruppen är belägen intill en mindre grund 
bäck. Härden A3 är undersökt och kolprov som analyserats gav datering till 162 BC-58 
AD, även ett kolprov från härden A 4 har analyserats och gav en datering till 1261-1386 
AD. 

Härdgrupp två innehåller fyra härdar som är belägna nära kanten på ett 
avplanande parti i flack terräng som sluttar ned mot myrmark. Det inbördes 
avståndet mellan härdarna är 13,5-29 m. Härdarna är ovala och ligger inom 
storlekarna 1,3x0,8 m och 1,15x0,75 m. En av härdarna, A 2, är undersökt 
och gav en datering till < 1700-tal. 

Härdgrupp tre består av fem härdar och är belägen på ett flackt parti intill 
myrmark som genomtväras av en liten bäck. 
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Fig. 5:2. Härdgrupp 2 är belägen nära myrmark och består av fyra härdar (enbart tre 
är med på ritningen). Härden A 2 är undersökt och gav en datering till < 1700-tal. 

Ca 100 m norr om lokalen är en mindre tjärn. Avståndet mellan härdarna är 
4,5-17 m. En härd är rektangulär och resterande härdar är ovala. Två av de 
ovala härdarna saknar stenpackning. Två kolprover från härd A 3 har analyserats 
och gav dateringar till 1476-1653 AD samt 1332-1660 AD. 

Fig. 5:3. Härdgrupp 3 är belägen intill ett mindre myrstråk. Härdgruppen består av fem 
härdar och härden A 3 är undersökt. Två kolprover från härden har analyserats och 
gav dateringar till 1476-1653 AD samt 1332-1660 AD. 

5.1.1. Resultat och sammanfattning 

Härdgrupperna vid Västra Rebraur visade på en vid spridning över tid. 
Från härdgrupp 1 finns två dateringar. Härden A 3 har en datering till 
omkring Kr f och härden A 4 har en datering till medeltid. Den tidiga 
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dateringen av A 3 verkar utifrån övriga dateringar av liknande härdlokaler 
något tidig. De flesta dateringarna verkar mer likna härden A 4. Accepterar 
man dateringen på A 3, så har härdgrupp 1 flera bosättningsfaser. Ytterligare 
en indikation på att härdarna inte är samtida är avståndet mellan härdarna. 
Avstånden mellan härdarna AIO och All och mellan härdarna A 13 och 
A 14 är enligt min mening för korta, 3,5 m och 4,5 m, för att två kåtor 
skulle ha kunnat stå intill varann. 

Dateringarna på de två andra härdgrupperna är sentida, ca 1500-1750 AD. 
Härdgrupp två skulle kunna utgöras av ett bosättningstillfälle vad det gäller 
avståndet mellan härdarna, 13,5-29 m. Härdgrupp tre har ett avstånd mellan 
härdarna A 4 och A 5 på 4,5 m, som gör det tveksamt att härdarna är 
samtida. 

Vad det gäller dateringarna och organisationen av grupperna, så har 
härdgrupperna en liknande organisation, men dateringarna och härdtyperna 
skiljer sig åt. Härdgrupperna med mindre ovala och rektangulära härdar 
med eller utan stenpackning har yngre dateringar vid Västra Rebraur-
området. Utifrån dateringarna på härdarna inom respektive grupp har 
härdgrupperna en vid spridning över tid. 

5.2. Rebraurälven 

Vid undersökningarna av två härdgrupper vid Rebraurälven, så utökades 
frågeställningen till att se om härdarna inom samma grupp var samtida. 
Undersökningarna vid Västra Rebraur hade givit indikationer på att så inte 
var fallet. Härdgrupperna vid Rebraurälven hade en likadan linjär rumslig 
organisation. Härdgrupp 1 består av 10 större rektangulära härdar inom 
storlekarna 2x1,2 m till 1,4x1,1 m och lokalen är belägen på ett sandigare 
flackare parti som sluttar ned mot myrmark. Härdgrupp två är belägen ca 
60 m öst om Rebraurälven i småkuperad sandig mark och består av fem 
ovala samt en rektangulär härd, inom storlekarna 1,4x0,9 m till 1,2x0,8 m. 
En av de ovala härdarna saknade stenpackning. Avståndet mellan 
härdgrupperna är ca 800 m. 

Härdarnas inbördes avstånd i grupp 1 är 6,5-15 m och i grupp 2 är det 
inbördes avståndet 5-18,5 m. Två härdar undersöktes i grupp 1, A 3 och A 
6. Dateringarna på härdarna är A3, 724-975 AD och A 6,1220-1391 AD. 
Intill härden A 1 påträffades med metallsökare fyra runda brons-överdragna 
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blyvikter med avplanade poler, vilket gör att härden relativt kan dateras till 
vikingatid-tidig medeltid. 

Analyserna av kolproverna gav dateringarna 1280-1430 AD för A4 och 
1030-1430 AD för A5. 

Fig. 5:4. Härdgrupp 1 vid Rebraurälven består av 10 rektangulära härdar. Intill härden 
A 1 påträffades fyra brons överdragna blyvikter som gör att härden kan dateras till 
vikingatid-tidig medeltid. Härdarna A 3 och A 6 undersöktes och gav dateringar till 
724-975 AD och 1220-1391 AD. 
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Fig. 5:5. Härdgrupp 2 vid Rebraurälven utgörs av sex härdar. Härdarna A 4 och A5 har 
undersökts och gav dateringar till 1280-1430 AD och 1030-1430 AD. 

5.2.1. Resultat och sammanfattning 

Dateringarna på härdarna i grupp 1 visar att A 3 och A 6 inte är samtida, 
trots att de ligger tillsammans på rad. Kolproverna från härdgrupp 2 pekar 
på att de två härdar som undersökts kan vara samtida. Dateringarna från 
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härdgrupp 2 skiljer sig inte nämnvärt från dateringen av A 6 från grupp 1 
och det gör att båda härdgrupperna delvis har varit brukade under samma 
tidsperiod. Avstånden mellan härdarna inom härdgrupp 1 är tätare än i 
härdgrupp 2. 

5.3. Jäknajaur 

Vid Jäknajaur, som utgör ett stort sel i Piteälven, utfördes även där en 
jämförande undersökning av två härdgrupper med samma frågeställningar 
om härdarna i grupperna har anlagts vid ett enda tillfälle samt olika 
härdgruppers samtidighet. Här hade Nordarkeologi registrerat ett flertal 
härdlokaler tillsammans med ett i övrigt komplext fornlämningsbestånd 
med fångstgropar, kokgropar samt boplatser av stenålderskaraktär. Två 
härdgrupper utsågs för fältarbetet, lokalerna R 567 och R 633. Lokalen R 
567 består av två härdgrupper, varav gruppen med 10 större rektangulära 
härdar utsågs för undersökningen. Storleken på härdarna ryms inom 
intervallet 2,2x1,1 m-l,45xl m. Det inbördes avståndet mellan härdarna är 
4,5-16 m. Inom gruppen fördelar sig härdarna på fyra grupper på två och 
tre härdar (se fig. 5:6.). Härdarna A 4 och A 5 utsågs som under
sökningsobjekt. Analyserna av kolproverna gav en datering till 960-1039 
AD för A 4 och 1210-1440 AD för A 5. 

Fig. 5:6. Härdgruppen R 567 består av stora rektangulära härdar. Kolprov från 
härdarna A 4 och A 5 har analyserats och gav dateringar till 960-1039 AD för A 4 och 
1210-1440 AD för A 5. 

Den andra härdgruppen, R 633, består av storleksmässigt mindre härdar. 
Härdgruppen utgörs av åtta ovala, två rektangulära härdar samt en rund 
härd. Härdarna är 1,1-1,4x0,8-1,1 m stora. Avståndet mellan härdarna är 
3,5-9 m långt. Ingen undersökning av härdarna har utförts, däremot har 
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lokalen genomsökts med metallsökare. Vid härdarna A 9 och A 10 
påträffades två fynd som gör att härdarna ungefärligt kan dateras till 1700-
tal. Intill A 9 påträffades en skafthålsyxa från ca 1700-tal och intill härden 
AIO hittades en kultång som användes för att stöpa kulor till lodbössor. 

A  6  

A  5  A l l  
A  7  A 3  

A I O  
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Fig. 5:7. Härdgruppen R 633 består av 11 härdar. De flesta härdarna har oval form samt 
är betydligt mindre storleksmässigt än härdarna på lokalen R 567. Genom fynd går 
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härdarna A 9 och A 10 att dateras till ca 1700-tal. Trots den stora tidsskillnaden mellan 
härdgrupperna har den rumsliga organiseringen en slående likhet. 

5.3.1. Resultat och sammanfattning 

Dateringarna på de undersökta härdarna på lokalen R 567 visar att härdarna 
inte är samtida. Avståndet på 4,5 m mellan härdarna A 7 och A 8 pekar 
även det på att härdgruppen inte har anlagts samtidigt. Tittar man närmare 
på härdgruppen går det att se en uppdelning av gruppen i mindre enheter 
på två till tre härdar. De mindre enheterna har ett inbördes avstånd på 4,5-
8 m. Avståndet mellan enheterna är 14-16 m. Det finns alltså ett flertal 
indikationer på att härdarna inom gruppen ej är samtida. 

Lokalen R 633 har en likadan rumslig organisation som R 567. Storleken på 
härdarna är emellertid mindre och formerna är mer blandade. Den ovala formen 
överväger dock. Avstånden mellan härdarna överensstämmer väl mellan 
grupperna. Två avstånd, 3,5 m mellan härdarna A 9 och AIO och 4,5 m mellan 
A 5 och A 6, tyder på att härdgruppen ej har anlagts samtidigt. 

Trots de tidsmässiga skillnaderna mellan härdgrupperna är den rumsliga 
organiseringen och uppbyggnaden av boplatserna i stort sett identiska. 
Förutom dateringar på enskilda anläggningar finns även andra indikationer, 
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som avstånd mellan härdarna samt härdgruppernas indelning, på att ett 
liknande förhållande mellan härdgrupperna existerar, d v s att härd
grupperna byggts upp över tid och ej vid ett enstaka tillfalle. 

5.4. Variationer av den rumsliga organiseringen 

För såväl de rektangulära som de ovala härdarna kan antalet variera på 
olika boplatser. Det finns boplatser med enbart en härd och sådana med 
upp till 10-14 härdar. Vid Julkivaratj påträffades en lokal som består av fyra 
härdar, två rektangulära samt två ovala härdar. Härdarna är belägna på en 
mindre moränudde som är omgiven av vidsträckta myrmarker. Intill udden 
rinner även en mindre bäck. Härdarna ligger parvis med de rektangulära 
som ett par och de ovala som ett annat par. Avståndet mellan paren är 16 
m. Det inbördes avstånden mellan de ovala härdarna är 9 m och mellan de 
rektangulära härdarna 4,5 m. Storleken på de rektangulära härdarna är 
1,7x0,9 m och 1,6x0,85 m och de ovala härdarna är 1,4x0,95 m och 1,3x1 
m stora. Avståndet mellan de rektangulära härdarna gör att de troligtvis ej 
har anlagts samtidigt. 

A  2  
A 3  

A 4  
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Fig. 5:8. Härdgrupp vid Julkivaratj. Härdgruppen består av två rektangulära och 
två ovala härdar. Intill den rektangulära härden A 3 påträffades fyndet av ett 
yxformigt hänge av kopparbleck från 1200-1300-tal. 

Intill den rektangulära härden A 3 påträffades med metallsökare ett 
yxformigt hänge av kopparbleck, vilket gör att man kan datera härden till 
1200-1300-tal (Zachrisson 1984). Inga daterande fynd påträffades intill de 
ovala härdarna. Ett sentida viste med en igenrasad timmerkåta finns 100 m 
från härdlokalen. En lång kontinuitet av boplatslämningar finns alltså 
representerade på den här lokalen. 
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Ett liknande förhållande påträffades vid en lokal intill Kvarnbäcken. Här 
påträffades fem mindre ovala härdar tillsammans med tre större rekt
angulära härdar. Avståndet mellan de bägge grupperna är 70 m. Enstaka 
rektangulära härdar har bl a påträffats på Vuonatsheden vid Forsnäs, 
Piteälven och Puoldakatj. 

I studiet av ovala härdar påträffades fynd från 1700-talet med hjälp av 
metallsökare på tre olika lokaler, som gör att man tidsmässigt kan studera 
olika varianter på organiseringen av lokaler med ovala härdar från den 
tidsperioden. Fynden utgjordes av tennbeslag. Intill en härd inom Rackträsk-
området påträffades ett tennbeslag tillsammans med ett silverlöv. Silverlöven 
är vanliga bl a på de samiska silverhalskragarna. Halskragarna har en allmän 
datering från ca 1700-tal och framåt (Fjellström 1962). Härden ingår i en 
grupp på sju härdar, fem ovala och två rektan-gulära, som har en linjär 
rumslig organisation med ett inbördes avstånd på 6,5-20 m. Storleken på 
härdarna är 1,5x0,95 m till 1,1x0,7 m. Ett likadant tennbeslag påträffades 
vid en ensamliggande oval härd vid Paulavuobme. Tenn-beslaget påträffades 
tillsammans med bl a en blykula samt ett mynt, 1 ör från 1723 (se fig. 3:10). 
Härden är 1,5x0,9 m stor och har en stenpackning. 

Det tredje fyndet av ett likadant tennbeslag påträffades vid en grupp på 
fyra härdar i Västra Rebraurområdet. Tre av härdarna ligger på linje, medan 
den fjärde härden vinklar av från linjen. Det inbördes avståndet mellan 
härdarna är 15-29 m. Av härdarna är tre ovala och en rektangulär, storleken 
är 1,4x0,9 till 1,25x0,8 m. Det här ger ytterligare en indikation på att oavsett 
härdtyp och datering finns likadana variationer av antal härdar på boplatser 
från yngre järnålder och historisk tid. 
Vad som framförallt har diskuterats vad det gäller härdarnas rumsliga 
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Fig. 5:9. Tennbeslag från 1700-t. Fr v beslag från Västra Rebraurområdet påträffat intill 
en rektangulär härd som ingår i en härdgrupp med fyra härdar som inte har en linjär 
organisering. Tennbeslaget nr två fr v framkom intill en ensamliggande oval härd vid 
Paulavuobme. Det tredje tennbeslaget har framkommit intill en oval härd inom 
Rackträskområdet. Härden ingår i en grupp på sju härdar som har linjär organisation. 
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organisering är den linjära utsträckningen av härdgrupperna. Det finns även 
andra former av organisering som ej är linjära. I samband med undersökningar 
1971 i Rackträskområdet av härdlokalen R 408 (Walukiewicz 1971) undersöktes 
fem härdar, fyra av härdarna var rektangulära och en oval. De rektangulära 
härdarna hade storlekar inom måtten 1,7x0,9 m till 1,4x0,9 m. Den ovala härden 
var 1,0x0,8 m stor. Alla härdarna hade en stenpackning. Inga kolprover har 
analyserats från härdarna och inga daterbara fynd påträffades vid någon av 
härdarna. Härdgruppen har en oregelbunden plan och härdarna är anlagda i 
varierande riktningar. Avstånden mellan härdarna är 1,5-9 m, med tre avstånd 
inom 1,5-4 m. De här korta avstånden mellan härdarna visar att de ej kan vara 
anlagda samtidigt. 
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Fig. 5:10. Härdgruppen R 408 ingående i Rackträskområdet. Organiseringen av härdarna 
är oregelbunden. Alla fem härdar är undersökta, men inga kolprover har analyserats och 
inga daterande fynd påträffades. Ritning efter Walukiewiz 1971. 

Ytterligare en lokal som har en liknande oregelbunden organisering är 
belägen på södra sidan av en större sjö, Lullebådne. Här påträffades i 
samband med inventeringar för denna avhandling en lokal med nio härdar. 
Härdarna är belägna i småkuperad moränmark i två grupper. En grupp 
innehåller två ovala och en rektangulär härd. Storlekarna ligger inom måtten 
1,4x0,9-1,25x0,9 m. Avståndet till nästa grupp på sex härdar är 16 m. Av 
härdarna i grupp två är fem ovala och en rund med storlekar inom 
intervallerna 1,4x0,9 m till 1,15x0,85 m. Härdarna inom de bägge grupperna 
har ett inbördes avstånd av 1-7,5 m, varav fem av måtten är 1-4,5 m mellan 
härdarna. Förutom de korta avstånden mellan härdarna, gör även den stora 
variationen av härdarnas riktningar att det är uteslutet att härdarna är samtida. 
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Fig. 5:11. Härdlokal vid Lullebådne. Härdarna har inte en linjär organisering. Ingen av 
härdarna är daterade. 

5.5. Övriga undersökningar av härdgrupper i skogslandet 

Två andra större undersökningar av härdlokaler med inriktning på 
frågeställningar kring anläggningarnas funktion och datering utfördes under 
1970-talet. Vid Mattaure i Arjeplogs socken genomförde 1973 Norrbottens 
länsmuseum under ledning av Thomas Wallerström undersökningar av två 
härdlokaler. Inom projektet Nordarkeologi genomfördes under ledning av 
Lennart Sundqvist 1976 undersökningar av ett flertal härdar inom 
Garaseletområdet vid Byskeälven. Bland annat undersöktes 13 härdar på 
lokalen NA 132 vid norra Kvarntjärn, ingående i samma härdgrupp. 

5.5.1. Mattaure, Arjeplogs kommun 

Efter Wallerströms undersökningar i Mattaureområdet 1973 utförde 
Silvermuseet i början av 1990-talet inventeringar här och registrerade drygt 
100 härdar (Bergman 1990:278) samt utförde ett par undersökningar av 
enstaka härdar. 

Härdlokalerna som undersöktes av Wallerström bestod av två grupper med 
rektangulära härdar. Frågeställningen i samband med undersök-ningarna 
var om anläggningarna kunde vara gravar. Denna frågeställning grundade 
sig på anläggningarnas storlek och form. Undersökningarna visade dock 
entydigt på att anläggningarna utgjordes av härdar. 

Vid Stormattaure undersöktes sex härdar ingående i en grupp på sju härdar. 
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Organisationen av härdarna var linjär och det inbördes avståndet mellan 
härdarna var 5-13 m. Härdarna hade ej någon stenpackning och hade 
storlekar inom måtten 1,5-1,9x0,8-1,2 m. Inga kolprover från härdarna har 
analyserats och inga av fynden som påträffades kan relateras till någon 
säker tidsperiod. Bland de fynd som framkom bör nämnas att vid härden A 
1 påträffades två järnsmältor. 

Fig. 5:12. Härdgrupp vid Stormattaure. Gruppen består av sju härdar och sex av dessa 
undersöktes 1973 (Wallerström 1973). 

Den andra lokalen var belägen vid gamla Mattaureälven och bestod av sex 
härdar. Härdgruppen var anlagd i en halvbåge och härdarna hade ett 
inbördes avstånd på 9-18 m. Härdarnas storlek varierarde inom måtten 
1,9-2,2x1,2-1,4 m och samtliga härdar hade en stenpackning. En av härdarna 
hade oval form, övriga rektangulär. Inga kolprover från härdarna har 
analyserats och fynden har en tidlös karaktär. 

Fig. 5:13. Härdgrupp vid gamla Mattaureälven bestående av sex härdar som anlagts i 
en halvbåge. Fyra av härdarna undersöktes 1973 (Wallerström 1973). 

Vid en jämförelse med de båda härdgrupperna inom Mattaureområdet finns 
såväl likheter som skillnader. Härdgruppen vid Stormattaure har en mer linjär 
utsträckning samt härdar med en något mindre storlek. Det inbördes avståndet 
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mellan härdarna i Stormattaure är tätare än härdgruppen vid gamla 
Mattaureälven. Samtliga härdar i Stormattaure saknar stenpackning till skillnad 
från lokalen vid gamla Mattaureälven, där samtliga härdar har en stenpackning. 
Formen på härdarna inom respektive grupp är rektangulär, förutom en härd 
vid gamla Mattaureälven som är oval. 

I samband med Silvermuseets fortsatta dokumentation inom Mattaure-området 
undersöktes i slutet av 1980-talet en rektangulär härd som ingick i en grupp på tio 
härdar. Dateringen gav en ålder till 880-1020 AD (Bergman 1995:201). 

5.5.2. Norra Kvarntjärn, Jörns kommun 

Inom projektet Nordarkeologi undersöktes 1976 lokalen NA 132. Den är 
belägen på en skogsbeväxt platå på Storforsheden, vilken ett 90-tal meter 
väster om lokalen gränsar mot ett långsträckt myrområde. Lokalen bestod 
av 13 härdar som anlagts med en linjär utsträckning med ett inbördes avstånd 
på 5-29 m. Härdarnas storlek förekom jämt fördelade inom intervallerna 
1,7x1,05-1,15x0,9 m och 11 av härdarna hade rektangulär form. Två av 
härdarna hade en oregelbunden form som närmast kan hänföras till den 
rektangulära formen. Inom härdgruppen saknar fem rektangulära härdar 
stenpackning. Kolprover från sex av härdarna har analyserats och gav 
dateringar inom ramarna 687-977 AD tilll 039-1276 AD. Fyndmaterialet 
var sparsamt och bestod av ett knivblad, enstaka kopparbleck, brända ben 
samt fragment av flinta från eldslagning. 
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Fig. 5:14. Härdlokalen NA 132 vid Norra Kvarntjärn, Garaselet. Härdarna har en linjär 
organisering med en indelning på tre grupper. Planritningen är renritad efter skiss från 
rapporten "Kulturhistorisk inventering av byarna Kåtaselets och Hembergs omgivningar, 
Jörns sn, Västerbotten."(Sundqvist m fl 1973). Skissen är utförd i samband med 
inventeringsarbetet och enbart 11 härdar finns med av de totalt 13 som kom att undersökas 
1976. Dateringarna är på härd B 899-1150 AD, härd E 983-1160 AD, härd G 887-1024 
AD, härd I 687-977 AD, härd M 784-1018 AD samt härd N 1039-1276 AD. Härdarna M 
och N fanns ej med på skissen. 
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Resultaten från kolproverna visar entydigt på att boplatserna anlagts under 
vikingatid. Dateringarna ligger alla inom ramen för att härdgruppen skulle kunna 
vara anlagd samtidigt, men i likhet med de övriga härdgrupperna med ett antal 
kring tio härdar, så fördelar sig den stora gruppen på mindre enheter. 
Härdgruppen vid norra Kvarntjärn består av tre mindre grupper på tre och 
fem härdar. Detta indikerar att härdgruppen ej tillkommit vid ett enstaka tillfälle, 
utan uppstått genom en upprepad bosättning över tid. 

Härdarna vid Norra Kvarntjärn har kort behandlats i litteraturen. Likheten 
med härdarna i stalotomterna vad det gäller härdarnas form har nämnts 
(Spång 1983:70). Ytterligare en analogi med stalotomterna i fjällvärlden 
har hävdats av Inger Storli, som menar att härdarna vid norra Kvarntjärn 
är av fjällsamiskt ursprung. Det grundar hon på att organiseringen av 
härdgruppen liknar stalo tomternas (S torli 1994:53). 

5.6. Sammanfattning och resultat 

Härdgrupperna som ingår i den här analysen har anlagts i likartade 
topografiska lägen på torra moränuddar som skjuter ut i myrmark (t ex 
Julkivaratj), skogsbeväxta platåer som gränsar mot myrmarksområden (t ex 
Norra Kvarntjärn, Rebraurälven 1), intill sel av älvar (t ex Jäknajaur R 567), 
vid småbäckar (t ex Kvarnbäcken, Västra Rebraur 1) samt vid småsjöar och 
större sjöar (t ex Lullebådne, R 408 Rackträsk). Vad som generellt kan 
sägas om lokaliseringen av härdgrupperna är att de finns i områden med 
bra renbeten, framförallt vintertid. 

En jämförelse kan nu t ex göras med hur skogssamiska visten anlades. 
"Berg- och heduddar, som sticka ut mot någon myr; ha också varit omtyckta lägen för 
renvallen. Fräkne- och missnemyr ville man gärna ha invid sommarvallen för betets 
skull. Kallkälla borde också finnas i vallens närhet" (Ullenius 1937:112). 

"När skogslappen sökte land för sin renskötsel\ valde han om möjligt ett område med 
växlande marktyper l̂ appskattelandet innehåller alltid ett område, som lappen kallade 
vinterlandet, och ett annat\ som han kallade sommarlandet. Vinterlandet borde helst 
bestå av lavrika, glesbé växta, torra hedar. Sommarlandet däremot bör förete en rik 
växling av sjöar; berg, myrar, vattendrag — allt med omväxlande typer av barr- och 
lövskog" (Ullenius 1937:121). På vinterlandet fanns inga renvallar därför att 
under vinterperioden ger renvajorna ingen mjölk (Ullenius 1937:121). 
Hur ser då grupperna ut för de olika härdformerna? Det kan verka som att 
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rektangulära härdar tillhör grupper med fler antal härdar än den ovala 
härdformen, men det visar sig att rektangulära och ovala härdar har en 
liknande rumslig organisering. Rektangulära härdar förekommer såväl 
enstaka som i grupper på två till tre härdar. Den ovala härden finns i lika 
stora grupper som rektangulära härdar på ett 10-tal härdar och förkommer 
även som enstaka härdar. Ovala och rektangulära härdar uppträder även på 
samma lokaler. 

Tidsmässigt finns en skillnad mellan grupperna med rektangulära och ovala 
härdar. Grupper med rektangulära härdar har framförallt dateringar till 
vikingatid och äldre medeltid. Grupper med ovala härdar finns under samma 
tidsperiod, men fortsätter att anläggas in i historisk tid. Den här tidsmässiga 
skillnaden innebär emellertid ingen förändring av den rumsliga organi
seringen av härdgrupperna. 

Dateringar inom härdgrupperna samt härdgruppernas organisering pekar 
på att det inte är frågan om ett enstaka boplatstillfälle utan frågan om ett 
återkommande nyttjande av boplatsen. Intill en härdgrupp har en ny grupp 
tillkommit efter kanske ett uppehåll på ett par år eller en ännu längre 
tidsperiod, som t ex vid lokalen Rebraurälven 1 där härdarna A 3 och A 6 
gav dateringar till 724-975 AD och 1220-1391 AD. Det finns alltså en 
kontinuitet i organiseringen av härdgrupperna om man ser till ett större 
område, som sträcker sig från vikingatid in i historisk tid. 

Trots att det finns en omfattande etnologisk och historisk litteratur om 
samerna och då framförallt fjällsamerna, så har det inte funnits något större 
intresse att studera vistenas organisering. Det finns dock spridda notiser 
som ger en uppfattning om boplatsernas organisering. 

"Varje sita hade vanligen ett gemensamt höst- och vårviste. Detta omfattade sålunda ett 
större eller mindre antal "rökar" eller kåtalag. Men man samlade sig ej gärna i en tät 
grupp, som man kunde göra i sommar- och vintervistena, utan varje kåtalag ville ha 
svängrum, tillräckligt med bränsle mellan sig och nästa lag etc. " (Manker 1947:141). 
Det ovan angivna citatet avser fjällsamer, men det ger ändå en indikation 
på hur boplatserna kunde organiseras inom ett renskötande samhälle. Under 
vissa årstider bodde man tillsammans i grupper, som i det här fallet sommar 
och vinter. Detta har även påpekats av andra forskare (Bergman och Mulk). 
Intressanta uppgifter om hur härdgrupperna kan ha uppstått lämnades i 
samband med samtal med Martin Sjaggo, renskötare från Luokta-Mavas 
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sameby. Han berättade hur man i hans hemtrakter betraktade härdar. Man 
återanvände aldrig en härd som brukats av tidigare generationer, t ex farfar 
eller farsfarfar. Användes samma härd igen, så var det den härd som man 
själv brukat tidigare. Sådana här tankar kring den egna härden skulle kunna 
vara en möjlig förklaring till att det finns en spridning över tid av härdarna 
inom grupperna. Det har varit ett bra boplatsläge med bra renbete, men 
man har undvikit att använda tidigare generationers härdar. Martin Sjaggo 
berättade också att vid bra renbete skildes man åt, men vid dåligt renbete 
bodde man tillsammans i grupper. 
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6. Fyndmaterialet 

Huvuddelen av fyndmaterialet som påträffades i samband med utgräv
ningarna framkom inom ca en meters radie från härden. Fynden 
koncentrerades framförallt till långsidorna av härdarna. I härdarna framkom 
också fynd som till största delen består av föremål som på ett eller annat 
sätt har med eldslagning och upphettning att göra, t ex flinta och smältor. 
Antalet fynd i anslutning till härdarna varierar från enbart fragment av brända 
och obrända ben till rikligt med material. Den här variationen av fyndfrekvens 
kan ha många förklaringar, men hur lång tid boplatsen nyttjats - ett par 
veckor eller ett par månader, hur stort hushåll som brukat platsen, 
återkommande nyttjande av boplatsen m m är variabler som inverkar på 
föremålsbeståndet. Fyndmaterialet som framtagits med metallsökare visar 
på en likadan fyndkontext, dvs fynden har framkommit på boplatser, nästan 
uteslutande intill härdar. 

De flesta fynden består av delar från föremål. Obestämbara järnfragment 
samt avbrutna eller klippta bitar av kopparbleck utgör de vanligast 
förekommande fynden. Boplatserna inom Östra Kikkejaurområdet och 
Rackträskområet visar på ett omfattande fyndmaterial. Över 300 föremål 
inom respektive undersökningsområde har påträffats. Vardagliga föremål 
som knivar, synålar, prylar och eldstål dominerar. Smyckeformer av olika 
typer finns representerade från yngre järnålder fram in i historisk tid. Jakt 
och fiske finns representerat genom pilspetsar, blykulor, kultänger, 
björnspjut, metkrokar och ljuster. Pilspetsarna tillhör framförallt vikingatid 
och tidig medeltid. Blykulorna och kultängerna tillhör tiden 1600-tal och 
framåt. Belägg för handel finns i form av vikter och mynt från vikingatid. 
Sentida mynt från t ex 1700-tal finns också i fyndmaterialet. Det samiska 
samhälle som har sina visteplatser inom de angivna undersökningsområdena 
uppvisar under den aktuella tidsperioden en rik materiell kultur, som har 
många anknytningar till den historiskt kända skogssamiska föremålsvärlden. 
Föremålen visar också på rika kontakter med omgivande befolkningsgrupper. 

6.1. Vikter och mynt 

Fynden av fyra vikter vid härden A 1 på lokalen Rebraurälven 1 samt en 
vikt vid boplatskomplexet vid sjön Njallejaur inom Östra Kikkejaurområdet, 
visar på att det ekonomiska handelssystem som dominerade i Södra Sverige 
under vikingatid även har etablerats i övre Norrlands inland. Handels
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systemet ingår i en viktekonomi där betalningsmedlet vägs och bestäms 
efter vikt. Mynt och silver som används som betalningsmedel har inte något 
enskilt värde utan man utgår från deras vikt (Malmer 1968). Vikterna som 
påträffades är kulformiga med motstående avplanade poler. I samband med 
Kyhlbergs arbete om vikterna på Birka har den här formen av vikter 
benämnts för typ A (Kyhlberg 1986:155). Tre av vikterna är av bly, 
överdragna med en bronslegering och en av vikterna är av järn överdragen 
med en liknande legering. Den enstaka vikten från Njallejaur är av brons. 

De kubookteadriska och kulformiga vikterna introduceras troligen i Sverige 
under andra hälften av 800-talet (Güstin 1997:164). Då hade handelsvägarna 
från Ladogaområdet kommit under skandinavisk kontroll (Noonan 
1994:226). De flesta vikterna av dessa typer har påträffats på Birka och den 
vikingatida handelsplatsen Bandelunda på Gotland (Güstin 1997:164). 

Ytterligare ett fynd av vikter har gjorts i Övre Norrlands inland och det är 
på offerplatsen vid Unna Saiva. Vikterna påträffades i samband med Gustaf 
Hallströms undersökning av offerplatsen 1915 (Hallström 1932:122). I det 
rikhaltiga fyndmaterialet framkom även en vågskål (Serning 1956:P1 29). 
Av vikterna vid Unna Saiva är tre vikter kulformiga med avplanade poler 
samt en cylindrisk (Kyhlberg (1980:251; Sperber 1996:92). Den femte vikten 
är kubookteadrisk och det är den som har den lägsta vikten, 3,22 g (se tab 
6:1). Kubookteadriska vikter har en lägre vikt, ofta under fem gram. Dessa 
samt övriga vikter under fem gram har brukats vid vägning av guld (Steuer 
1984:281). Standardvikten för guld är ca 4,26 g (Kyhlberg 1986:161). De 
kulformiga viktloden har en högre standardvikt, kring 12,5 g och har använts 
vid vägning av silver (Kyhlberg 1980:270, Steuer 1984:291). Vikterna från 
boplatserna vid Rebraurälven och Njallejaur stämmer överens med 
standarvikten för silver, vilket innebär att vikterna använts i samband med 
vägning av silver. En given slutsats är då att silver använts som 

betalningsmedel (Hårdh 1996:165). 

Fig. 6:1. Viktloden som påträffades intill härden A 1 på boplatslokalen Rebraurälven 1. 
Det största viktlodet är av järn, övriga av bly. Samtliga vikter är eller har varit överdragna 
av ett tunt hölje av brons. 
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Markeringarna på vikterna från Rebraurälven och Njallejaur består av enstaka 
punkter. En av vikterna saknar markeringar och på två av vikterna omges 
punkterna av ramar. Tre av viktloden ligger mycket nära varandra i vikt, 
men har alla olika markeringar. Vikten på 11,83 g saknar markeringar, vikten 
på 13,15 g har fem punkter och saknar ram, vikten på 13,57 g har en punkt 
omgiven av en ram. Eftersom vikterna ligger så nära varandra i vikt skulle 
man kunna tänka sig att viktmarkeringarna visade någon form av likhet. 
Järnvikten på 23,82 g har två punkter omgiven av en ram. Viktlodet från 
Njallejaur väger 11,02 g och har två punkter omgivna av en ram. Vid en 
jämförelse med viktloden från Unna Saiva finns inga likheter med 
Rebraurälven och Njallejaur vad det gäller markeringarna och deras 
förhållande till vikt. Markeringarna på vikterna har dock utförts på liknande 
sätt med punkter omgivna med ramar (Kyhlberg 1980:251, Sperber 1996:92). 
Att markeringarna på viktloden varierar trots likhet i vikt, beror på att 
innehavaren av viktsatserna utförde egna markeringar för att själv hålla 
ordning på vikterna inom viktserien (Kyhlberg 1980:271). Det innebär att 
ägarna av viktsatserna ordnade och markerade vikterna efter ett individuellt 
system. 

Steuer menar t ex att fynd av just vikter och vågar är den viktigaste indikationen 
på att en viktekonomi etablerats inom ett samhälle (Steuer 1987:488) 

Tabell. 6:1. Viktloden från boplatsen vid Rebraurälven, Arjeplogs kommun och från 
offerplatsen vid Unna Saiva, Gällivare kommun (Kyhlberg 1980:251). 

Rebraurälven Unna Saiva 
Nr Vikt (g) Viktmarkering Nr Vikt (g) Viktmarkering 

- - - 1 3,22 4 punkter 
1 11,83 saknas 2 9,33 Saknas 
2 13,15 5 punkter 3 24,16 (5 p) 3 punkter 
3 13,57 1 punkt+ram 4 30,61 4 punkter+ram 
4 23,82 2 punkter+ram 5 39,4 5 punkter+ram 

Ytterligare en indikation på ett handelssystem baserat på hacksilver samt 
myntets värde i vikt utgör fyndet av fyra vikingatida tyska silvermynt inom 
boplatskomplexet vid tjärnen Njallejaur inom Östra Kikkejaurområdet. 
Mynten påträffades med metallsökare i samband med förundersökningarna 
1993 av fyra anläggningar på lokalen 19 (se fig. 3:30). Vid den fortsatta 
undersökningen av fyndplatsen visade det sig att de påträffade mynten låg 
i och intill ett mörkbrunt brandlager (se kap. 3.8.3). 
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Fig. 6:2. Fyndplatser för kulformiga vikter efter Steuer 1984 med fyndlokalerna vid 
Rebraurälven och Njallejaur inom Östra Kikkejaurområdet markerade med pilar inom i aur 

Myntens ålder, präglingsort och myntherre har bestämts av professor 
Kenneth Jonsson vid Kungliga Myntkabinettet till: 
1. Trier. Kung Otto III 983-996 (Fl 3). Vikt 0,7 g. 
2. Köln. Kung Otto III 983-996 (F12). Vikt 1,28 g. 
3. Lüttich. Kung Otto III 983-996 (F13). Vikt 1,2 g. 
4. Myntort? (Ostfriesland). Myntherre? Ca 1010? (Fl3). Vikt 0,86 g. 

Ungefär 600 mynt med dateringar till början av 1000-tal och fram till 1200-tal 
har tidigare påträffats i övre Norrlands inland. Mynten har påträffats på fem av 
offerplatserna. Vid Rautasjaure påträffades 424 mynt (Serning 1956), Gråträsk 
166 mynt (Serning 1956), Unna Saiva 36 mynt (Serning 1956), Bäsksjö 4 mynt 
(Serning 1956) samt Mörtträsk ett mynt (Zachrisson 1984:42). Ytterligare ett 
myntfynd från tiden innan 1000-talet är ett lösfynd av tre arabiska mynt präglade 
917, 936 samt 953 som påträffades i början av 1900-talet i en grustäkt i byn 
Båtsjaur i Arjeplogs socken (Erixon 1936:162). 

Det äldsta myntet som påträffats i offerplatsfynden är ett arabiskt mynt 
från Rautasjaure präglat 967. Av offerplatsernas mynt är fem arabiska. De 
flesta mynten är emellertid tyska eller norska. Rautasjaurefyndet utgörs i 
övrigt av 101 tyska mynt från slutet av 900-tal till början av 1100-tal, 274 
norska mynt från tiden 1050-1200, 26 engelska mynt från slutet av 900-tal-
1055, fem danska mynt, 1018-1075 samt 17 mynt som inte är bestämbara. 
Gråträskmynten består av 116 norska mynt från tidsperioden 1050-1200, 
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23 tyska mynt från början av 1000-tal till början av 1100-tal, sex engelska 
mynt från början av 1000-tal-1090 och fyra danska mynt 1000-1075. 

Mynten vid Unna Saiva består av 25 tyska mynt från slutet av 900-tal till 
slutet av 1000-tal, fyra engelska mynt från början av 1000-tal-1060, fyra 
danska mynt från slutet av 900-talet till 1060 samt ett norskt från 1065-
1080. Mynten på offerplatserna är försedda med ett hål eller med fastsatta 
upphängningsanordningar ofta med en kvarvarande ylletråd, vilket tolkats 
som att de använts som hängen (Zachrisson 1984:94). Myntens primära 
funktion har varit hängen, ej betalningsmedel (Wallerström 1995:202). 

Studerar man mynten från de tre offerplatserna med de rikaste myntfynden, 
Rautasjaure, Unna Saiva samt Gråträsk går det att konstatera att från slutet 
av 900-tal till början av 1100-tal dominerar de tyska mynten. I början av 
1100-talet upphör tyska mynt att finnas på de tre offerplatserna. Under 
1100-talet fram till i början av 1200 dominerar norska mynt på offerplatserna 
vid Gråträsk och Rautasjaure. Vid Unna Saiva är bilden annorlunda, här 
finns enbart fynd av ett norskt mynt. Efter början av 1200-talet finns inga 
mynt på offerplatserna. Den här förändringen av myntströmmen från tyska 
till norska mynt, menar Wallerström är ett uttryck för en norsk dominans i 
området. De tyska mynten har i huvudsak importerats österifrån och den 
nästan totala avsaknaden av norska mynt skulle då innebära att offerplatsen 
vid Unna Saiva fortfarande tillhörde det östliga intresseområdet. Orsaken 
till att mynten upphör i offerfynden är enligt Wallerström förändringar av 
den norska skatteindrivningen som innebar "att samerna nu kunde nyttja de 
mynt de erhållit på en marknad (istället för som tidigare som hängen av vilka en del 
sedan hamnat på offerplatserj" (Wallerström 1995:202). 

För att återgå till Njallejaurmynten så faller det sig givetvis naturligt att 
jämföra dessa med mynten från offerplatserna. Det närmast belägna, 
Gråträskfyndet är beläget ca en mil sydost om Njallejaur och de tyska mynten 
som ingår här har yngre präglingsperiod än mynten vid Njallejaur. Faktum 
är att inget av Njallejaurmynten finns representerat på någon av 
offerplatserna. 

I professor Kenneth Jonssons utlåtande om Njallejaurfyndet finner han 
fyndet intressant ur flera aspekter och skriver: 

"1)  Mynten harpräglats  under  en  mycket  kor t  per iod 
Bland de västeuropeiska mynten är importen som störst under perioden 
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990-1030. Efter ca 1050 minskar importen kraftigt (Jonsson 1994:121). Detta 
samt att mynten håller sig i cirkulation under mycket lång tid gör att 
nedläggningstiden för ett depåfynd med få mynt, som i detta fall endast 
fyra exemplar kan ligga betydligt senare än det yngsta myntet. I fynd på t ex 
fyra mynt, nedlagt ca 1050 skulle tre av fyra mynt (eller alla mynt) ändå 
mycket väl kunna tillhöra perioden 990-1030.1 Njallejaurfyndet är emellertid 
den kronologiska spännvidden mycket begränsad. Tre mynt är präglade ca 
990, varav endast ett (Köln) importerats i stort antal, medan det fjärde och 
yngsta fyndet (Ostfriesland) är svårare att datera. För närvarande kan man 
bara säga att den börjar präglas någon gång under perioden 1005-1015. 
Den snäva kronologiska spännvidden med en koncentration till ca 990 gör 
att importtiden för de fyra mynten omöjligtvis kan ligga så sent som t.ex. 
1030. Importtiden bör ha infallit mycket kort tid efter ca 1005/1015. I 
annat fall skulle andra, mycket vanliga typer ha varit representerade. 

2) Myntorterna ligger alla i västra delen av det tyska riket 
Före ca 1015 förefaller importen av västeuropeiska mynt ske från ett område 
som ligger öster om Friesland eller i utkanten av Ostfriesland. Det betyder 
att de tyska mynten i en skatt från omkring 1000 till 50-75 % består av mynt 
präglad i östra Tyskland, d.v.s Sachsen. I detta fynd saknas den typen av 
mynt helt. Kontaktvägen för detta fynd avviker därför helt från jämförbara 
fynd från denna tid. Hur detta ska förklaras kan man diskutera, men den 
logiska tolkningen är naturligtvis att man här har ett exempel på en för 
denna tid ovanlig och intressant importväg eftersom Friesland i detta fall 
troligen är området varifrån mynten har förvärvats. 

3) Engelska mynt saknas 
Eftersom tyska mynt är mer än dubbelt så vanliga som engelska i fynden är 
det inte ovanligt att finna ett fynd om fyra mynt där alla mynten är präglade 
i Tyskland. Omkring 1000 är emellertid de engelska myntens andel som 
störst, d.v.s. nästan i nivå med de tyska. I Norge kan de kanske rentav sägas 
vara i majoritet under denna period. Om mynten hade importerats via Norge 
är det därför lite anmärkningsvärt att engelska mynt saknas. Direktimport 
eller import via Mellan/Sydsverige är därför mer sannolik." 

Typiskt för myntfynd under hela vikingatiden är den stora kronologiska 
spännvidden. Ett fynd nedlagt t ex 950 innehåller mynt präglade under 
perioden ca 750-950, medan ett fynd nedlagt ca 1050 innehåller mynt från 
tidsperioden ca 900-1050. Importtiden för mynten på offerplatserna har 
sin tyngdpunkt tidsmässigt i mitten av 1000-talet och/eller senare. Det finns 
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även indikationer på en tidigare import genom de arabiska mynten. 
Sammansättningen av mynten vid Njallejaur gör att de sannolikt har 
importerats under perioden 1005-1015, alltså betydligt tidigare än de tyska 
mynten på offerplatserna. Kenneth Jonsson kan ej heller erinra sig att den 
geografiska sammansättningen för de tyska mynten i Njallejaur har sin 
motsvarighet inom nordiskt område. 

Till skillnad från mynten på offerplatserna är inte mynten genomborrade. 
Ett av mynten är sönderklippt. Det här indikerar att mynten inte har brukats 
som smycken utan använts i samband med handel. Både mynten och vikterna 
har påträffats i en samisk boplatskontext och det indikerar att samerna själva 
kan ha varit handelsmän. Mynt har alltså redan i början av 1000-talet börjat 
användas som betalningsmedel. Att samerna skulle ha befunnit sig i en s k 
"monetär periferi där mynten använts som hängen och liknande" (Wallerström 
1995:199) under vikingatid fram till mitten av 1200-tal kan kanske stämma 
om enbart offerplatsfynden studeras. De nya boplatsfynden visar på ett 
samhälle i övre Norrlands inland som är väl förtroget med den viktekonomi 
som finns i övriga Norden. 

Fig. 6:3. Silvermynten från lokal 19 vid Njallejaur inom Östra Kikkejaurområdet. Överst 
från vänster: Otto III 983-996 Trier, Otto III 983-996 Lüttich (avklippt). Nedre raden 
från vänster: Otto III 983-996 Köln, Ostfriesland 1010? 

Omkring 1150 försvinner hacksilverfynden i Sverige och i de slaviska 
länderna ca 1225 (Steuer 1984:291). Då upphör också viktsystemet för 
hacksilver (Steuer 1984:292). 

6.2. Jakt och fiskeredskap 

Inom Östra Kikkejaurområdet har totalt 23 pilspetsar påträffats. Pilspetsarna 
är uteslutande jaktpilspetsar med uppgift att skära djupt och brett. En pilspets 
för armborst har påträffats. Av pilspetsarna har 12 påträffats inom 
boplatsområdet vid Njallejaur. 
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På fem av de samiska offerplatserna har totalt ca 200 pilspetsar påträffats. 
Flest antal spetsar har framkommit vid Unna Saiva, närmare ett 90-tal 
(Hallström 1932:122), vid Rautasjaure har ett 50-tal pilspetsar påträffats. 
Övriga offerplatser där ett mindre antal pilspetsar påträffats är Saivo, 
Vindelgransele, Skerfe och Vidjakuoika. Inom boplatskomplexet vid 
Rackträsk har fyra pilspetsar påträffats. Pilspetsarna inom Östra Kikkejaur 
består av flera olika typer. Typerna stämmer väl överens med offerplatsernas 
pilspetsformer. Den största studien av vikingatida pilspetsar i Sverige är en 
jämförande studie utförd av Erik Wegraeus 1971. Drygt 1200 pilspetsar 
ingår i studien och studiematerialet består av pilspetsarna från offerplatserna, 
lösfynd samt pilspetsarna från gravfynd i södra Sverige, bl a Birka, Valsgärde 
och Tuna Alsike. Som en jämförelse för att se på spridningen av olika 
pilspetstyper kommer Wegraeus typindelning att användas. 

Före vikingatiden var pilspetsar med holk vanligast. Under vikingatid blir 
pilspetsar med tånge den dominerande pilspetstypen. Samtliga pilspetsar 
på offerplatserna och på boplatserna vid Östra Kikkejaur och Rackträsk 
har tånge. Wegraeus finner sex olika typer av pilspetsar samt att typerna har 
en viss geografisk spridning. Två av typerna har en koncentration till 
Mälardalen, A 2 och D. Pilspetstyperna A2 och D är stridspilspetsar och 
förekommer i Mälardalens ryttar- och brandgravar (Wegraeus 1973:203). 
Stridspilspetsarna är långsmala och bladen är närmast prylformiga för att t 
ex kunna genomborra en ringbrynja. Övriga typer, A 1, B, C och E är 
jaktpilspetsar. A 1 är mer allmänt spridd geografiskt, medan B, C och E 
framförallt har en spridning norr om Dalälven. 

Pilspets typen A 1 är den vanligast förekommande och är jämnast fördelad 
över hela Sverige. Spetsarna har ett lancettformigt blad. Det är den vanligaste 
typen i Birkagravarna. I norska vikingatida gravar är spetsar av A 1-typ helt 
dominerande. Hälften av Wegraeus undersökningsmaterial består av den 
här typen (ca 600 st). I Norrland och Dalarna är medelvikten 21 g. I övriga 
delar av landet 13 g (Wegraeus 1973:206). Totalt tillhör sex pilspetsar på 
offerplatserna den här typen. Av de 72 pilspetsarna från t ex Unna Saiva 
som kan inordnas i de nämnda grupperna tillhör enbart två spetsar gruppen 
A 1 (Wegraeus 1971:29). Inom boplatsområdet vid Östra Kikkejaur har 
framkommit fyra pilspetsar som tillhör denna grupp. I Rackträskområdet 
har två pilspetsar påträffats som tillhör typen A 1. 

Pilspetstypen B finns nästan helt uteslutande i övre Norrland. Det finns 
liknande spetsar i Nordnorge och Finland. Pilspetsen har ett triangelformat 
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blad och största bredden på bladet är nedanför mitten. Den här typen 
kommer under vikingatid och fortsätter att finnas in i medeltid. Pilspetstypen 
är koncentrerad till de samiska områdena. Drygt ett 100-tal spetsar av typ B 
är påträffade i Sverige och 90 % av dessa tillhör offerplatsfynden. Av 
offerplatsernas drygt 200 pilspetsar tillhör 50 % typ B. Pilspetsarna som 
påträffades i en grav från 1000-talet vid Vivallen tillhör även de typ B. Av 
totalt 23 pilspetsar vid Östra Kikkejaur tillhör 13 pilspetstypen B. 

Ö Kikkejaur 

i Ocm 

Fig. 6:4. Lancettformiga pilspetsar tillhörande typ A 1 från Östra Kikkejaurområdet. 
Pilspetsarna har framkommit på lokalerna 10,15, och 29 på boplatskomplexet vid Njallejaur 
(se fig. 3:34). Utbrednings karta över den här pilspets formens spridning i Sverige efter 
Wegraeus (1973:201) med fyndplatserna markerade. 

Fig. 6:5. Pilspetstypen B har ett triangelformat blad med största bredden på bladet nedanför 
mitten. Det finns variationer av typ B med längre och kortare blad. Pilspetsarna på bilden 
visar på två spetsar med kort blad och en med längre blad. Pilspetsarna är från Östra 
Kikkejaurområdet och tillhör Silvermuseets samlingar. Översiktskarta efter Wegraeus. 
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Pilspetstypen C har bladet uppdelat i två avdelningar, ställda i vinkel mot 
varandra. Vid Wegraeus sammanställning 1971 fanns ett 80-tal fynd av den 
här typen registrerade i Sverige. I Dalarna hade 70 av pilspetsarna påträffats 
(Serning 1966:48-49). Ett mindre antal exemplar av typen C finns även i 
Norge och Finland. Pilspetstypen C dateras framförallt till vikingatid. 
Koncentrationen av den här typen till Dalarna gör att såväl Serning som 
Wegraues anser att den uppstått här som en lokal variant. Två pilspetsar 
tillhörande typ C var vid Wegraeus genomgång 1971 påträffade i Lappland, 
en vid offerplatsen Rautasjaure (Serning 1956:87) och den andra spetsen 
utgjordes av ett lösfynd från Jokkmokks socken. 

Fig. 6:6. Två fynd av pilspetstypen C har påträffats på två lokaler, 31 och 32 inom Östra 
Kikkejaurområdet (se fig. 3:34). Bladet har två avdelningar med ett kortare blad vinkelrät 
mot det längre bladet. Översiktskarta efter Wegraeus (1973:201) med fyndplatserna 
markerade. 

Pilspetstypen C finns även den representerad genom fynd av två spetsar på 
boplatserna inom Östra Kikkejaurområdet. Spetsarna påträffades inom 
boplatskomplext vid den lilla sjön Njallejaur. 

Den sista pilspetstypen som finns representerad inom såväl Rackträsk-
området som Östra Kikkejaurområdet är typen E 2. Det är pilspetsar med 
kluven spets. Den brukar ibland benämnas för tveeggad. Ett 20-tal pilspetsar 
av den här typen har påträffats i Sverige och den har en koncentration till 
Norrland och Dalarna och finns företrädd på offerplatserna, Rautasjaure 
och Vidjakuoika. Medelvikten är 24,5 g. Vardera en pilspets av denna typ 
har påträffats på boplatserna vid Rackträsk och Östra Kikkejaur. Pil
spetstypen E 2 brukar ges en allmän datering till 1000-1500 AD. 
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Fig. 6:7. Två pilspetsar av typen E 2 har påträffats. En inom Rackträskområdet samt eri 
inom Östra Kikkejaurområdet. Det karaktäristiska för den här pilspetstypen är den närmas : 
gaffelliknande eggen. Bilden visar pilspetsar från Rackträsk och längst till vänster är en 
spets av typen E 2, övriga två spetsar tillhör A 1. Översiktskarta efter Wegraeus (1973:201^ 
med fyndplatserna markerade. 

Tabell. 6:2. Lokaler med fynd av pilspetsar. 

Kommun Bopl.omr. Lokal Typ Vikt (g) Fynd nr. 

Arjeplog Rackträsk Härd 152 Al 21,88 SMA 8150 

Arjeplog Rackträsk Härd 209 Al 20,48 SMA 7943 

Arjeplog Rackträsk Härd 60 E 2 27,12 SMA 7621 

Arvidsjaur Ö Kikkejaur Aggnäs B 27,48 SMA 7974 

Arvidsjaur Ö Kikkejaur Guoroluokte B 28,11 SMA 7640 

Arvidsjaur Ö Kikkejaur Guoroluokte - 16,42 SMA 7641 

Arvidsjaur Ö Kikkejaur Kyrktjärn Al 28,31 SMA 7636 

Arvidsjaur Ö Kikkejaur Kyrktjärn B 31,46 SMA 7635 

Arvidsjaur Ö Kikkejaur Njallejaur B 19,77 SMA 8308 

Arvidsjaur Ö Kikkejaur Njallejaur - 12,97 SMA 7944 

Arvidsjaur Ö Kikkejaur Njallejaur, lok. 1 B 23,08 -

Arvidsjaur Ö Kikkejaur Njallejaur, lok. 7 B 19,59 -

Arvidsjaur Ö Kikkejaur Njallejaur, lok. 10 Al 18,42 -

Arvidsjaur Ö Kikkejaur Njallejaur, lok. 15 Al 17,52 -

Arvidsjaur Ö Kikkejaur Njallejaur, lok. 28 B 25,92 -

Arvidsjaur Ö Kikkejaur Njallejaur, lok. 29 Al 16,43 -

Arvidsjaur Ö Kikkejaur Njallejaur, lok. 31 C 17,92 -

Arvidsjaur Ö Kikkejaur Njallejaur, lok. 32 C 30,91 -

Arvidsjaur Ö Kikkejaur Njallejaur, lok. 33 B 29,28 -

Arvidsjaur Ö Kikkejaur Njallejaur, lok. 34 - 16,52 

Arvidsjaur Ö Kikkejaur NA 1099 B 32,93 SMA 8268 

Arvidsjaur Ö Kikkejaur NA 1099 B 26,1 Prästgården 

Arvidsjaur Ö Kikkejaur NA 1099 B 24,7 Prästgården 

Arvidsjaur Ö Kikkejaur Åbyälven B 26,51 SMA 7633 

Arvidsjaur Ö Kikkejaur Bius B 31,8 Prästgården 

Arvidsjaur Ö Kikkejaur Bius E 2 19,1 Prästgården 

Piteå Gråträsk Härd A 2 B 16,98 -

Gällivare Unna Saiva Härd A 18 B 23,37 Fl 
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Samtliga pilspetstyper som finns på boplatserna inom Rackträsk och Östra 
Kikkejaur finns även på offerplatserna där det förekommer pilspetsar. 
Pilspetsarna på såväl offerplatserna och boplatserna har varit avsedda för 
jakt. På offerplatsen vid Tjautjer, Gråträsk har inga pilspetsar påträffats vilket 
är märkligt, eftersom den enbart är belägen en mil sydost om boplatserna 
vid Östra Kikkejaur. 

Offerplatsen vid Tjautjer och boplatserna vid Östra Kikkejaur har bevisligen 
varit i bruk samtidigt, så det är rimligt att studera och diskutera 
boplatsmiljöerna och offerplatsen i en kontext. Offrandet av pilspetsar har 
tolkats som ett bevis för det jämlika jägarsamhället, där man offrar 
överskottet för att eliminera överflöd och välstånd för enskilda grupper 
eller personer (Mulk 1994:226,257). En annan vanlig tolkning är att 
pilspetsarna offrats för att få jaktlycka (Serning 1956:106). Avsaknaden av 
pilspetsar på offerplatsen vid Tjautjer kanske innebär att jaktens betydelse 
har minskat till förmån för en begynnande renskötsel. Symbolvärdet av att 
offra pilspetsar är inte viktigt längre. 

Om man gör en jämförelse av medelvikten för typerna A 1, 20,5 g och B, 
23,3 g så stämmer de väl överens med Wegraeus medelvikt på 21 g för 
pilspetstyperna A 1 och B (Wegraeus 1973:206). De övriga två typerna som 
finns representerad på boplatserna är för få för att kunna beräkna någon 
hållbar medelvikt. 

Studerar man enbart de 12 pilspetsarna från boplatslokalerna vid Njallejaur, 
så finns här tre olika pilspetsformer representerade: A 1 med tre spetsar, B 
med fem spetsar och C med två spetsar. Det finns även två spetsar som inte 
går att hänföra till någon av typerna. Typen A 1 är den vanligaste 
pilspetsformen i de vikingatida gravarna på Birka och finns också i 
offerplatsfynden. Typen B finns enbart i övre Norrland och till 90 % på 
offerplatserna. De kommer under vikingatid och fortsätter att finnas under 
medeltid. Av pilspets typen C har 70 av ett 80-tal spetsar påträffats i Dalarna. 
En är påträffad på en offerplats. Enligt Wegraeus har den här pilspetstypen 
inte brukats längre fram än vikingatid. Att så pass många pilspetstyper finns 
inom ett boplatsområde på drygt en kvadratkilometer kan peka på en 
kronologi vad det gäller dateringar. Det finns emellertid ingenting heller 
som motsäger att spetsarna brukats under samma tidsperiod. Fynden av 
pilspetsarna tillhörande de olika typerna utgör ytterligare en indikation på 
att boplatserna etablerats under vikingatid. 
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Vid en jämförelse med Rackträsk området och Östra Kikkejaurområdet så 
är det en stor skillnad avseende antalet pilspetsar inom respektive område. 
Inom Rackträskområdet har endast fyra pilspetsar påträffats, medan det 
inom Östra Kikkejaurområdet har hittats 23 pilspetsar. Vad en sådan här 
stor skillnad i antal pilspetsar kan bero på går att diskutera utifrån flera olika 
aspekter. Rent metodiskt har undersökningarna utförts på samma sätt, med 
ett ungefär lika stort undersökningsområde på tre km2. Inventeringarna har 
utförts med hjälp av metallsökare med sedan efterföljande utgrävningar. 
Inom de övriga undersökningsområdena för boplatsmönstret har inga 
pilspetsar påträffats, trots att andra fynd och analyserade kolprover givit 
dateringar till vikingatid. Det finns alltså stora lokala variationer för samma 
fyndkategori. Vad det gäller tolkningarna av vilken form av samiskt samhälle 
som dominerat i skogslandet under vikingatid, så är det viktigt att studera 
pilspetsarna i kontext med flera andra variabler. Den diskussionen 
återkommer i den avslutande sammanfattningen. 

Inom Östra Kikkejaurområdet har även en spets till en armborstpil påträffats. 
Den har en vikt på 41,2 g och är alltså tyngre än järnpilspetsarna. Spetsen 
har en holk och längden är 7 cm. Armborstpilspetsarna kommer under 
mitten av 1300-tal till Skandinavien (Wallerström 1995:65). Det här är den 
enda armborstpilspetsen som finns representerad bland det omfångsrika 
boplatsmaterialet. Armborstpilar finns inte hellre bland offerplatsfynden. 
Det här pekar på att jakt med armborst måste ha varit relativt ovanligt. 

Under 1600-1700-tal förändras jakten med handvapen, från att man tidigare 
använt pilbåge och armborst så kommer handeldvapnen. Detta avspeglar 
sig givetvis också i fyndmaterialet på boplatserna. Inom Rackträsk och Östra 
Kikkejaurområdet samt övriga undersökningsområden påträffas handstöpta 
blykulor, kultänger och smältor av bly. Blysmältorna påträffas framförallt i 
eller i nära anslutning till härdarna. Det finns en kontinuitet av fynd som 
visar på jakt från vikingatid fram in i historisk tid. Jaktens betydelse har 
säkert varierat under olika tidsperioder. Det ligger nära till hands att tolka 
alla dessa jaktindikerande fynd till ett samhälle baserat på jakt. Fynd som 
pekar på jakt avtar inte under någon tidsperiod. En blykula på en boplats 
från 1700-1800 tal kan jämställas med en pilspets på en vikingatida boplats. 

Inom de angivna undersökningsområdena finns dokumenterat en 
omfattande renskötsel under historisk tid. Fynden av föremål som kan 
hänföras till jakt under historisk tid visar att jakt var en viktig del inom ett 
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renskötände samhälle. En mycket viktig faktor för jakt i samband med någon 
form av renskötsel är skyddsjakten mot rovdjur. Det innebär att jaktredskap, 
oavsett om det är ett jakt- och fångstsamhälle eller ett samhälle baserat på 
renskötsel, alltid kommer att nyttjas. 

Fig. 6:8. Kultång och armborstpilspets från Östra Kikkejaur. I 1700-tals material på 
boplatserna utgör fynd av blykulor och smältor av bly en vanlig kategori. Kulorna stöptes 
i handsmidda kultänger, som på bilden, med olika kalibrar. 

Två björnspjut har framkommit vid Njallejaur, spjuten påträffades ej i direkt 
anslutning till någon anläggning. Framdelar från björnspjut har påträffats 
intill en härd inom Rackträskområdet samt i en härd vid Njallejaur. 
Dateringarna på björnspjuten är svåra att avgöra p g a att daterande fynd ej 
hittades vid spjuten. Spjutdelen från Rackträsk går emellertid att relativt 
datera till ca 1700-tal, eftersom den påträffades tillsammans med blysmältor 
som utgjorde rester efter kulstöpning till lodbössor. Björnen och björnjakten 
var omhuldad med många ritualer inom den samiska förkristna tron. Den 
äldsta dateringen på en björngrav är 900-tal (Bergman&Mulk 1992:51). 

Redskap med anknytning till fiske har påträffats vid ett flertal härdar. Totalt 
har fem metkrokar framkommit, fyra inom Östra Kikkejaurområdet samt 
en metkrok intill en härd inom Västra Rebraurområdet. Metkrokarna är 
tämligen tidlösa, tre av krokarna har öglor för fastsättning av metrev och 
två av krokarna har en tillplattad ände för att fästa en metrev. Metkroken 
från Västra Rebraur påträffades tillsammans med ett tennbeslag som relativt 
kan dateras till 16-1700-tal. 

h i l l l H I l l l l l l l l l i l l  
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Fig. 6:9. Metkrokar från Östra Kikkejaur
området. Den övre metkroken har en tillplattad 
ände för att fästa reven. 
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Fyra harpunliknande spetsar har påträffats, tre inom Östra Kikkejaurområdet 
samt en vid Rackträskområdet. Harpunspetsarna har längder mellan 8,5-
15,5 cm och är försedda med en hulling ca två centimeter från spetsen. Två 
spetsar som benämns harpuner har påträffats vid två av offerplatserna, en 
vid Unna Saiva och en vid Skerfe (Serning 1956:89). Dessa liknar emellertid 
inte harpunspetsarna från Rackträsk och Östra Kikkejaurområdet. 
Harpunerna på offerplatserna är försedda med fyra hullingar och Serning 
kopplar samman dessa med säljakt vid norska kusten (Serning 1956:89). En 
av harpunspetsarna från Östra Kikkejaurområdet har en holk och påträffades 
intill en rektangulär härd med stenpackning, 1,7x1 m stor på lokalen 7. De 
övriga två harpunerna från Östra Kikkejaurområdet saknar holk, en av 
harpunspetsarna (SMA 7564) kan utgöra en del från ett ljuster. 

Harpunspetsen från Rackträsk påträffades intill härd 23. Härden hade en 
oval form och var 1,2x1 m stor med stenpackning (Bergman 1985:8). Ett 
kolprov från härden har analyserats och gav en datering till 890-1170 AD 
(Bergmanl988:139). 

Fig. 6:10. Harpunspetsar. Harpun
spetsen längst upp kan utgöra en 
del från ett ljuster. Den andra 
spetsen uppifrån är från Rackträsk, 
övriga två från Östra Kikkejaur. 

På lokalen 15 som är belägen på en udde vid sjön Bredträsket och består av 
tre härdar påträffades vid härden A 1 en del från ett fiskeljuster. Ljustret 
påträffades tillsammans med en lancettformig pilspets typ A 1. 

Metkrokarna, harpunspetsarna samt delar från ljuster visar på ett typiskt 
insjöfiske. De hullingförsedda harpunspetsarna kan ha använts på samma 
sätt som ljuster, d v s de har varit försedda med ett långt skaft för att kunna 
spetsa fisk i vatten. De kan även ha suttit på pilar. Dateringarna på 
fiskeredskapen indikerar liknande dateringar som pilspetsarna, alltså 
vikingatid och framåt. Harpunspetsen med holk kan ha en ännu tidigare 
datering om man jämför med pilspetsar med holk, som framförallt 
förekommer före vikingatid (Serning 1960:25-26) 
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Fig. 6:11. Den holkförsedda harpunspetsen från lokal 7 inom Östra Kikkejaurområdet. 
Harpunspetsen påträffades intill en större rektangulär härd, 1,7x1 m stor. 

6.3. Smycken 

Ett flertal av de smyckeformer och smyckedetaljer som påträffats inom 
undersökningsområdena finns som tidigare nämnts i fyndmaterialet från 
de samiska offerplatsfynden. Fynd med direkt anknytning till offerfynden 
är tre yxformiga hängen, ett hästskoformigt spänne av brons, en kedjehållare 
av brons med motiv av två motställda hästhuvuden, ett ryttareldstål med 
likadant motiv som kedjehållaren, fragment från ovala spännbucklor samt 
ett hänge av brons med åttaformiga länkar och klockformiga hängen. 

Alla tre fynden av yxformiga hängena har framkommit intill härdar, två av 
hängena är gjorda av koppar/bronsbleck och ett av tenn/bly. Intill härd 
165 inom Rackträskområdet påträffades ett yxformigt hänge av kopparbleck 
(Bergman 1985b:21) och vid härden A 4 på boplatslokalen vid Julkivaratj 
påträffades ytterligare ett yxformigt hänge av kopparbleck. På lokalen NA 
1107 inom östra Kikkejaurområdet påträffades intill härden A1 ett yxformigt 
hänge av tenn/bly (Liedgren 1986:21). Yxformiga hängen har påträffats på 
fyra av offerplatserna; Gråträsk, Mörtträsk, Unna Saiva och Rautasjaure. 
De flesta yxformiga hängena har framkommit på offerplatsen vid Tjautjer/ 
Gråträsk. Här finns huvuddelen av fynden av yxformiga hängen som är 
tillverkade av tenn, närmare 140 stycken. Mörtträskfyndet innehåller 32 
yxformiga hängen av tenn och Unna Saiva tre (Zachrissson 1984:70). 
Rautasjaure fyndet innehåller enbart yxformiga hängen av kopparbleck 
(Serning 1956:59). De yxformiga hängena tillhör en lokal inhemsk samisk 
tillverkning och hängenas ålder har av Serning angivits till 1000 och 1100-
talet, medan Zachrisson menar att de är yngre och framförallt tillhör 1300-
talet. Yxformiga hängen av kopparbleck förekommer även på de samiska 
spåtrummorna från 1600-1700-tal (Zachrisson 1997:207). Det här indikerar 
att yxformiga hängen av kopparbleck förekommit in i historisk tid. 
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Fig. 6:12. Yxformiga hängen påträffade på boplatser, från vänster Julkivarats, Rackträsk 
och Östra Kikkejaur. Det sistnämnda är gjutet i tenn, de övriga två är tillklippta av 
kopparbleck. 

Det hästskoformiga spännet framkom i samband med undersökningarna på 
lokal 19 vid Njallejaure inom Östra Kikkejaurområdet och påträffades 
tillsammans med de vikingatida silvermynten intill anläggningen A 4. Att spännet 
påträffades tillsammans med de vikingatida mynten ger en utmärkt fingervisning 
om dess ålder till vikingatid. Bågen på spännet har en elliptisk genomskärning 
och avslutas med rundade ändknoppar. I centrum av ändknopparna är inpunsad 
en ca en millimeter stor punkt. Drygt ett 20-tal hästskoformiga spännen finns i 
Gråträskfyndet. Ett par av dessa har liknande ändknoppar (Serning Pl. 37). 
Hästskoformiga spännen är även vanligt förekommande som gravgåvor i bl a 
gravarna på Birka. I Birkamaterialet har två spännen rundade ändknoppar (Thålin 
1984:18). Hästkoformiga spännen är även vanliga i det östryska gravmaterialet 
från bl a sydöstra Ladoga och Onegaområdet. Här finns även spännen med 
kulformiga ändknoppar med en centralt inpunsad prick representerade 
(Kotjkurkina 1989:274). 

Fig. 6:13. Det hästskoformiga spännet som framkom i samband med undersökningar på 
lokal 19 intill anläggningen A 4. Vid härden A 1 framkom en vikingatida pärla av keramik. 
Längst till höger ett liknande hästsko for migt spänne från en grav i sydöstra Ladogaområdet 
(Kotjkurkina 1989:274). 
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Kedjehållaren av brons med motiv av två motställda hästhuvuden påträffades 
intill härden 29 inom Rackträskområdet. Ytterligare två likadana kedjehållare 
är påträffade i övre Norrland, en i Mörtträskfyndet samt en som lösfynd 
vid Bodforsen efter Luleälven. En genomgång av den ryske forskaren 
Makarov 1991 av östliga föremål från yngre järnålder som förekommer 
inom de samiska områdena visar på ca 230 fynd med östligt ursprung 
(Makarov 1991:58). Av den här typen av kedjehållare är 45 stycken påträffade 
öster om Ladoga och av dessa är 19 påträffade vid Beloozero (Makarov 
1991:69). Beloozero utgör ett huvudområde för den här formen av 
kedjehållare. Ett annat huvudområde utgör Kostroma-Volgaområdet. De 
östliga fynden av kedjehållarna är nästan uteslutande gravgåvor, frånsett 
sex fynd som gjordes i den gamla stadskärnan vid Beloozero. Dateringen 
av kedjehållarna går från ca slutet av 1000-talet till ca 1200-tal. 

Fyndkontexten av kedjehållarna varierar, öster om Ladoga förekommer de 
framförallt som gravgåvor och inom det samiska området finns de som 
boplats- och offerfynd. Boplatsfyndet som hittades i en härd, ej eldpåverkat, 
har troligtvis tappats där. Fyndet på offerplatsen vid Mörtträsk hör samman 
med offer inom den samiska förkristna tron. Kedjehållare som gravgåvor 
hör samman med gravskicket öster om Ladoga. 

Ett liknande föremål utgör det ryttareldstål av brons som påträffades på 
lokalen 29 (se fig. 3:34) inom Östra Kikkejaurområdet. I närheten av 
ryttareldstålet påträffades även en lancettformig pilspets (typ A1). Föremålen 
framkom direkt under torv och ingen härd har kunnat påvisas i närheten av 
fynden. Ryttareldstålet har ett likadant motiv som kedjehållaren med två 
motställda hästhuvuden, men till skillnad från kedjehållaren har ryttareldstålet 
i nedre kanten en fastgjuten del av järn. Tidigare har sex ryttareldstål 
påträffats i Sverige. Bland gravgåvorna på Birka ingår ett ryttareldstål (Hårdh 
1986:156). Övriga fynd har osäkra fynduppgifter och kan ej preciseras 
närmare än till Uppland, tre ryttareldstål och vardera ett på Öland och 
Gotland (Kåks 1969:156). 

Ryttareldstålen har en östlig utbredning och i Finland har närmare ett 20-tal 
fynd påträffats. I Ryssland har sex av tio exemplar hittats i Kamaområdet. 
Fynd av ryttareldstål har även gjorts i Lettland och Litauen och ett fynd har 
också framkommit i Hedeby (Edgren, Törnblom 1993:243). Ingen närmare 
datering än vikingatid brukar anges för ryttareldstålen. 
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Fig. 6:14. Kedjehållare av brons 
är från Rackträsk. Till höger 
ryttareldstål från Östra Kikkejaur 
området. 

Hänget av brons med åttaformiga länkar och klockformiga hängen framkom 
på en boplats bestående av tre härdar intill viken Guoroluokte som ingår i 
Östra Kikkejaurområdet. Delar från likadana hängen, bl a enstaka länkar 
och klockformiga hängen finns i flera av offerplatsfynden, däribland Gråträsk 
(Zachrisson 1984:71) och Rautasjaure. Den här typen av hängen förekommer 
också i gravar från östra Ladogaområdet (Kotjkurkina & Linevskij 1985:107). 
Hänget har en allmän datering till 900-1300-tal (Zachrisson 1984:31). 

Fig. 6:15. Hänge av brons med 
åtta-formiga länkar samt klock
formiga hängen. Längst till 
vänster är hänget från Östra 
Kikkejaur. De två övriga är 
gravgåvor från sydöstra La
dogaområdet (Kotjkurkina & 
Linevskij 1985:107,140). Lägg 
märke till det närmast identiska 
zig-zagmönstret på klockan 
längst upp på hänget. 

Fragment från ovala spännbucklor har påträffats såväl inom Rackträsk-
området som inom Östra Kikkejaurområdet. De flesta fragmenten har 
framkommit inom Östra Kikkejaurområdet, där har fragment påträffats på 
två boplatser vid Njallejaur, lokalerna 17 och 19 samt på en boplats vid 
Höstkåtatjärnen. I samband med undersökningarna av härden Al på lokalen 
19 framkom fem fragment från två olika ovala spännbucklor intill härden. 
Ett fragment har påträffats intill härden A 1 på lokal 17 och ett fragment 
med kvarsittande nålhållare har framkommit på en boplats vid Höstkåtatjärn. 
Intill härden 18 inom Rackträskområdet framkom fragment från en 
dubbelskalig spännbuckla. I början av 1940-talet påträffades en intakt 
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spännbuckla i strandlinjen på norra sidan av Rackträsk. Den är enkelskalig 
och skulle enligt Petersen tillhöra typ 37. Fragmenten från Östra Kikkejaur-
området kommer samtliga från enkelskaliga spännbucklor och skulle även 
de tillhöra typen Petersen 37 samt Petersen 55 (Serning 1960:38ff). Alla 
fragment från spännbucklorna utgör delar från sydskandinaviska typer av 
spännbucklor. På en av offerplatserna ingår två fragment från två ovala 
sydskandinaviska spännbucklor och det är i fyndmaterialet från offerfyndet 
vid Vindelgransele (Serning 1956:21). I Gråträskfyndet finns två intakta 
spännbucklor, men de är av en helt annan typ. De utgör en östlig variant av 
spännbucklor. Dateringarna av fragmenten från spännbucklorna är 

vikingatid. 

I södra Sverige samt även i östra Ladogaområdet har ovala spännbucklor till 
största delen framkommit i samband med undersökningar av vikingatida gravar. 
I Rackträskområdet och inom Östra Kikkejaurområdet har alla fragmenten 
från ovala spännbucklor påträffats på boplatser intill härdar. Spännbucklorna 
som nedlagts som gravgåvor är intakta, medan de spännbucklor som påträffats 
här på boplatserna utgörs av fragment. Fragmenten på boplatserna kommer 
från sönderbrutna spännbucklor och kan närmast liknas vid skrot. Det här 
indikerar att boplatsernas spännbucklor säkert inte har haft samma symboliska 
värde som gravgåvornas spännbucklor. Fragmenten från spännbucklorna på 
boplatserna i övre Norrlands inland kan ha brukats som råmaterial vid gjutning 
av andra inhemska smyckeformer. Det finns dock ett 10-tal lösfynd av intakta 
ovala spännbucklor i övre Norrlands inland som kan tillhöra gravar eller 

offerplatser (Serning 1960). 

Fig. 6:16. Fragment från ovala spännbucklor har framkommit på såväl boplatser vid 
Rackträsk som Östra Kikkejaur. A/Rackträsk, B/Njallejaur, Ö Kikkejauromr. C/Höst-
kåtatjärn, Ö Kikkejauromr. 
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En pärla påträffades vid undersökning av härden A 1 på lokalen 19 vid 
Njallejaur. Pärlan är av keramik och påträffades tillsammans med de fem 
fragmenten från ovala spännbucklor och bör ha samma ålder som de ovala 
spännbucklorna, dvs vikingatid. 

De vanligaste förekommande smyckeformerna och beslagen är gjorda av 
kopparbleck och tenn. Kopparblecken är klippta i olika former och ornamenten 
är oftast inristade linjer och punkter utförda med knivuddar eller prylar. 
Tennföremålen är gjutna och tillsammans med föremålen av kopparbleck så 
fortsätter de att finnas och tillverkas fram in i historisk tid. Efter vikingatiden 
och den tidiga medeltiden avtar de östliga och sydliga intrycken i det samiska 
samhällets formvärld och egna former dominerar nästan helt. 

Fig. 6:17. Delar från smyckeformer och 
beslag tillverkade av kopparbleck från 
Östra Kikkejaurområdet. 

Bland fynd som tillhör historisk tid kan nämnas fynd av smyckeformer som 
M-maljor och ett silverlöv. Båda smyckeformerna är vanliga detaljer på t ex 
de samiska silverhalskragarna från 1700-tal (Fjellström 1962). En M-malja 
har påträffats vid härden A 21 på boplatsområdet intill Gråträskfyndet. M-
maljor har även framkommit på den gamla samiska renvallen Orjusvallen. 
Orjusvallen finns omnämnd som ett "kåtaställe" i samband med insynen av 
lappskattelandet "Wuotners" gränser 1840. Silverlövet påträffades intill härd 
200 inom Rackträskområdet tillsammans med ett tennbeslag samt en ring 
av koppar/brons (Bergman 1985b:58). 

Fig. 6:18. En M-malja av brons som 
framkom intill en härd inom Gråträsk-
området samt ett silverlöv från Rack-
träsk. Bägge föremålsformerna kan ges 
en ungefärlig datering till historisk tid. 
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Fynden av smyckedetaljer är jämt fördelade över tid på boplatserna, från 
vikingatid fram in i historisk tid. Flera av smyckeformerna som påträffats 
med metallsökare är svåra att tidsfästa p g a att det ej finns liknande 
jämförbara smyckeformer. De flesta föremålen har någon defekt med t ex 
trasiga kedjor eller fastsättningsöglor som har gått av. Delar från smycken 
är också vanliga fynd. Den rimligaste tolkningen är att det rör sig om föremål 
som är borttappade eller kastade p g a att de är trasiga. Återigen går det att 
konstatera ett samiskt samhälle med rika kontakter utåt och med egna 
inhemska innovationer. 

Fig. 6:19. Formpressade koppar
bleck från Östra Kikkejaur-
området. Längst upp ett beslag 
eller smyckedetalj till klädedräkt 
från skogssamevistet Orjusvall-
en. Liknande beslag har fram
kommit vid undersökningarna i 
Novgorod (Pokrovskaja 1994/ 
1:51) vilket skulle kunna indikera 
ett brukande av Or jus vallen före 
historisk tid. 

Fig. 6:20. Längst upp en örslev 
och under smyckedetalj av 
koppar/brons från Östra Kikke-
jaurområdet. Örsleven bör ha en 
datering till historisk tid. Smy
ckedetaljen går emellertid inte 
att närmare tidsbestämma. 

1 cm 

6.4. Bruksföremål 

De vanligast förekommande föremålen på boplatserna utgörs av vad som 
skulle kunna kallas för vardagliga bruksföremål. Knivar samt delar från knivar 
utgör den vanligaste fyndkategorin av bruksföremål. Knivarna varierar i 
storlek och längd på blad. De flesta knivarna har en tånge men det finns 
även knivar med ornerade järnskaft. Några knivar från såväl Rackträsk-
området som Östra Kikkejaurområdet har instansade bomärken på 
knivbladet. Det visar att kniven utgjorde ett viktigt personligt redskap. 
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Fig. 6:21. Knivar från Östra Kikke-
jaurområdet. De två knivarna 
längst ner har ornerade järnskaft, 
övriga tre knivar har en tånge. 

Prylar och synålar utgör också vanliga föremåls former på boplatserna. 
Synålarna har antingen öglor eller en tillplattad ände för fastsättning av 
tråden och i stort sett alla synålar har en trekantig spets. Den trekantiga 
spetsen indikerar att synålarna används i samband med skinnsömnad. Knivar, 
synålar och prylar har en tidlös karaktär, men de finns även i den vikingatida 
boplatsmiljön. 

Handsmidda tränavare (borrar) har påträffats på två lokaler, en i Rack-
träskområdet samt en inom Östra Kikkejaurområdet. Bägge tränavarna har 
en borrdiameter på ca 8 millimeter och skulle t ex kunna ha använts i 
samband med tränarning av ackjor. Hammarskallar har också påträffats inom 
bägge områdena. En hammarskalle från Östra Kikkejaur är försedd med 
holk, medan en hammarskalle från Rackträsk har ett skafthål. Hammar
skallarna är små och lätta och verkar kunna ha brukats i samband med 
någon form av klensmide, t ex forma kopparkärl. 

Fig. 6:22. Hammarskalle med holk, troligen för klensmide samt pryl för skinnarbeten från 
Östra Kikkejaurområdet. 
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Totalt har ett 10-tal eldstål påträffats intill härdar inom såväl Rackträsk-
som Östra Kikkejaurområdet. Eldstålen är antingen länk- eller lyrformiga. 
Dessa båda former av eldstål finns bl a som gravgåvor i de vikingatida 
gravarna i östra Ladogaområdet (Kotjkurkina 1985:140). I gravmaterialet 
från Birka finns ett flertal lyrformiga eldstål (Hårdh 1984:155). Dessa båda 
eldstålsformer fortsätter dock att finnas in i historisk tid. Vanliga fynd i 
samband med undersökningar av boplatserna är fragment från flinta som 
använts vid eldslagning. Oftast påträffas flintan i härdarna eller i härdens 
omedelbara närhet. 

Iiiiiliiiiliiiiliiiil 
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Fig. 6:23. Länkformigt eldstål med järnkedja samt lyrformigt eldstål från Östra 
Kikkej aurområdet. 

Olika typer av yxor finns också i fyndmaterialet. Inom Östra Kikkejaur
området har två holkyxor av järn och två skafthåsyxor påträffats. En holkyxa 
har framkommit med hjälp av metallsökare nära Norra Holmnäs i ett område 
med ett flertal härdar. Den framkom under en rotvälta. Holkyxan har en 
utsvängd, rundad egg som har en bredd på 7,5 cm. Den totala längden på 
yxan är 18 cm och vikten är 613,8 g. Öppningen för skaftet är ovalt, 4,1 x 
3,5 cm stort. Den andra holkyxan påträffades inom boplatsområdet vid 
Guoroluokte och den är betydligt mindre med en längd på 10,8 cm och en 
vikt på 220,8 g. Bladets största bredd är 4,5 cm och öppningen för skaftet 
har en diameter på 4,5 cm. På samma lokal framkom även en skafthålsyxa 
med längden 12,4 cm och med en eggbredd på 6,7 cm. Vikten på yxan är 
762 g. Ytterligare en skafthålsyxa påträffades på lokal 19 intill anläggningen 
A 4. Yxan framkom vid samma anläggning som de vikingatida mynten. 
Inom Rackträskområdet har ett blad till en skafthålsyxa påträffats intill härd 
165 samt en tjäckelyxa intill härd 13 (Bergman Hennix 1984:66). Tjäcklan 
är en yxa med bladet vinkelrät mot skaftet och brukades främst i samband 
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med urholkningar i trä. Vid Jäknajaurområdet framkom intill härden A 2 på 
lokalen RAA 633 en skafthålsyxa som tillhör historisk tid, 1700-1800-tal. 
Ytterligare ett boplatsfynd av en holkyxa påträffades vid Rappasundet i 
Arjeplogs kommun. Lokalen är idag överdämd i samband med högvatten 
och yxan framkom intill en frameroderad härd vid lågt vattenstånd på våren. 
Förutom yxan påträffades även metallslagg intill härden. Den totala längden 
på yxan är 16,7 cm och vikten är 806,9 g. 

5 cm 

Fig. 6:24. Från vänster holkyxa från Rappasundet, Arjeplogs kommun. De övriga två 
holkyxorna är från Östra Kikkejaurområdet. Den minsta holkyxan påträffades på 
boplatslokalen vid Guoroluokte. 

Holkyxor har tidigare påträffats i övre Norrland och den äldsta formen av 
holkyxa, en holkyxa från Jörns socken, menar Serning går tillbaka till äldre 
romersk järnålder p g a att den har en fästögla vid holkens överkant (Serning 
1960:26). Zachrisson nämner också kort holkyxorna i övre Norrland i sitt 
arbete ""Lapps and scandinavians" från 1976 och menar att yxorna ej kan 
tidsbestämmas närmare än 400-700 (Zachrisson 1976:25). Holkyxor har t 
ex påträffats i stensättningarna vid Krankmårtenhögen och Abelvattnet 
(Zachrisson 1976:25). Holkyxorna från Östra Kikkejaur indikerar en tidigare 
fas inom undersökningsområdet, vilket även Aronsson påvisat genom att 
öppningar i landskapet uppkommer under 500-talet. Öppningarna visar att 
landskapet är påverkat av renbete. Holkyxorna kan givetvis också ha brukats 
in i vikingatid, eftersom de har framkommit i vikingatida boplatsmiljöer. 
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5 cm 

Fig. 6:25. Skafthålsyxor med vikingatida dateringar. Yxan till vänster påträffades på lokalen 
vid Guoroluokte på samma lokal som den minsta av holkyxorna. Skafthålsyxan till höger 
framkom tillsammans med de vikingatida mynten på lokal 19 vid Njallejaur. I skafthålet 
fanns två inkilade kopparbleck. 

De båda skafthålsyxorna bör även de ha en liknande datering, eftersom en 
av yxorna påträffades på samma lokal som en av holkyxorna och den andra 
yxan framkom tillsammans med de vikingatida mynten. 

Det yxblad från en skafthålsyxa som påträffades intill härd 165 inom 
Rackträskområdet framkom tillsammans med ett yxformigt hänge av 
kopparbleck. Dessa hängen ger Zachrisson en datering till ca 1300-tal, men 
de förekommer fram in i historisk tid. Tjäcklan är även den svårdaterbar, 
den framkom tillsammans med ett lyrformigt eldstål, men det ger ingen 
direkt indikation om ålder. Yxorna från Rackträsk kan inte tidsbestämmas 
närmare än ca 1300-1700-tal. Inga yxor finns i offerplatsernas fyndmaterial. 

Ett vanligt fynd på boplatserna är handtagsfästen av järn som suttit parvis 
på kärl av kopparplåt. Fästena är försedda med en ögla för att haka i ett 
handtag och har bladliknande avslutningar som varit fastnitade i kärlen med 
nitar av koppar eller järn. Handtags fästen påträffas oftast med fastnitade 
bitar av kvarvarande kopparbleck. Det innebär att fästena har lossnat eller 
brutits loss från kopparkitteln. Liknande fästen sitter på sentida samiska 
kopparkittlar som användes som kokkärl, upphängda över härden i kåtan. 
Typologiskt är handtagsfästen svåra att närmare tidsbestämma, eftersom 
de förekommit så länge som kopparkärl varit i bruk. 
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5 cm 

Fig. 6:26. Handtagsfäste från kopparkärl. I öglan har 
ett handtag varit fastsatt för att kunna hänga kärlet 
över elden. 

En speciell fyndkategori som framförallt påträffats på lokaler vid Östra 
Kikkejaur och Västra Rebaurområdet är en form av kopparslida. De är 11 
till 15 cm långa och utgörs av kopparbleck och är avsmalnande nedåt. 
Mynningshålet är 4-6 cm stort. Dess funktion är osäker, ett förslag har varit 
att det är knivslidor som invändigt har varit klädda med skinn. 

Fig. 6:27. Kopparslidor från Östra Kikkejaurområdet. Det här är en ny fyndkategori vars 
funktion för närvarande är svår att avgöra. 

Emellertid är mynningshålet så stort att en kniv inte skulle kunna sitta fast 
i kopparslidorna. Inom Östra Kikkejaurområdet har fyra kopparslidor 
påträffats, tre på boplatsområdet vid Guoroluokte där seminariegrävningar 
utfördes 1986 samt en vid Njallejaur på lokalen 25. Inuti kopparslidan från 
lokal 25 fanns rester av garntrådar som kan vara fragment från någon form 
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av tyg. En kopparslida har framkommit inom Västra Rebraurområdet. Den 
påträffades på ett planare parti av ett åskrön och ingen härd kunde 
konstateras i närheten av fyndet. Dateringarna på kopparslidorna är svåra 
att avgöra, de kan tillhöra såväl vikingatid som historisk tid. Kopparslidorna 
vid Guoroluokte framkom tillsammans med ett flertal fynd som kan knytas 
till vikingatid, t ex holkyxa, tälj stenshandtag och bronshänge, men på samma 
lokal finns även sentida fynd som fragment från kritpipor. Kopparslidan på 
lokal 25 framkom som ett enstaka fynd intill resterna av en härd, som var 
störd av en rotvälta. Inga likheter finns i etnologiskt-historiskt samiskt 
material och det skulle kunna ge en indikation på att kopparslidorna ej 
tillhör den historiska tidsperioden. 

Ett fynd som börjar framträda på boplatserna under historisk tid är kritpipor. 
Kritpiporna börjar användas under mitten av 1600-talet och är tillsammans 
med fynd av handstöpta blykulor ett säkert dateringsfynd på boplatser 
tillhörande historisk tid. 

6.5. Slutsatser 

Fyndmaterialet visar på ett nyttjande av boplatserna inom undersöknings
områdena från framförallt vikingatid och in i historisk tid. Dock finns spår 
efter en äldre tidshorisont genom några enstaka dateringar samt fynd av t 
ex holkyxorna. Vid en jämförelse med C 14-dateringarna så ser det ut på 
samma sätt med fynden. Det verkar inte finnas något tidsmässigt avbrott i 
nyttjandet av boplatsmiljöerna. Det som skiljer är givetvis nya föremåls-
former. Övergången från fynd av pilspetsar till fynd av blykulor utgör ett 
exempel. Ett annat exempel är upphörandet av de kulformiga vikterna som 
försvinner när handeln ändrar karaktär och mynten får enskilda värden. 
Om man vidare studerar fynden så har boplatserna ett varierat föremåls
bestånd. Inom Östra Kikkejaurområdet och Rackträskområdet finns fynd 
som representerar ett flertal aktiviteter på boplatserna som sömnad och 
skinnarbete, jakt och fiske, handel m m. Fynden indikerar att boplatserna 
nyttjats familjevis, eftersom fynd av såväl kvinnlig som manlig karaktär finns 
representerade tillsammans på boplatserna. Vissa föremåls former har inte 
tidigare påträffats kanske p g a att de utgörs av en egen inhemsk tillverkning. 
Ett sådant exempel är t ex kopparslidorna. 

Ett flertal fynd visar på boplatsernas anknytning till offerplatserna genom 
att likadana fynd finns representerade vid de båda fyndkomplexen. 
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Föremålen på offerplatserna har brukats på boplatserna och i ideologiska 
syften har föremål nedlagts på offerplatserna. Föremålsformer som finns i 
gravar i östra Ladogaområdet påträffas intill härdar och på offerplatser i 
övre Norrlands inland. Fyndkontexten för dessa föremål har alltså ändrat 
karaktär, från vardagliga föremålsformer till symboler i samband med offer 
och gravsättningar. Det omfattande fyndmaterialet visar på ett samhälle 
med många kontakter samt egna självständiga möjligheter att styra handel 
och resursutnyttjande. I samband med handelskontakterna har det här 
samiska samhället inte enbart varit passiva leverantörer av t ex skinn, utan 
man har tagit en aktiv del av handelsutbytet som egna handelsmän. Handeln 
kan ha bedrivits med andra samiska grupper på en inhemsk marknad och 
andra aktörer på en större omgivande närmast internationell marknad. 
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7. Det osteologiska materialet 

En stor del av fyndmaterialet som framkom i samband med undersök
ningarna utgjordes av fragment av ben, brända samt obrända. De brända 
benen har uteslutande framkommit i eller intill härdar, medan de obrända 
benen som sig bör har påträffats utanför härdens område. Sammanlagt 
har 98 prover från 31 härdar genomgått en osteologisk analys. Analy
serna har utförts av Helen Wallander. Totalt har 5839 st brända skelett
fragment med en vikt på 825,5 g och 25 obrända fragment med en vikt 
på 94,4 g analyserats. Av de brända benfragmenten har 1673 st direkt gått 
att artbestämma. Av det obrända materialet har 18 fragment varit bestäm
bara. I de här beräkningarna ingår inte de fragment som enbart bestämts 
tillhöra gruppen däggdjur. Av horn påträffades enbart två fragment. 

7.1. Syftet med analyserna 

Syftet med de osteologiska analyserna var att bestämma djurart och om 
möjligt göra en beräkning av antalet individer samt att se på ålder och 
kön. Det visade sig att någon ålder och könsbestämning inte gick att 
genomföra då det inte fanns några användbara skelettdelar för ändamålet. 
Endast ett intakt ben har kunnat konstateras i det osteologiska materialet. 

Analyserna skulle även utgöra en grund för att studera de näringar och 
resurser som nyttjats inom den aktuella tidsperioden. 

7.2. Fyndomständigheter och metod 

I samband med undersökningarna påträffades de brända benen framfö
rallt i det mörkbrunfärgade (härdfyllning) eldpåverkade området innan
för härdens kantstenar. Det mörkbrunfärgade området, som i stort sett 
påträffades i varenda härd, utgörs av en fyllning av näringsrik jord som 
innehåller sot, kolfragment och brända ben i varierande mängder. Ofta 
har härdarnas centrum en förändrad vegetation p ga den näringsrikare 
marken. 

I sex av härdarna framkom en stratigrafi med härdfyllning, som indikerar 
flera användningsfaser av samma härd. Lagren av härdfyllning åtskiljdes 
av ett rödfärgat eldpåverkat jordlager. Den här stratigrafin kan ha upp
stått när man påfört sand på härden för att släcka den i samband med att 
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man lämnat boplatsen. Sedan har man återkommit och använt samma 
härd igen. Samma boplats har nyttjats vid flera tillfallen. Intill de sex 
härdarna med stratigrafi framkom mindre gropar som man troligen tagit 
sand eller jord ifrån när man täckt härden. 

I samband med undersökningarna har när det varit möjligt angetts från 
vilka områden av härden benen kommit. Största delen av benmaterialet 
har emellertid framkommit vid vattensållning av jordprover från härd
fyllningen. För vattensållningen användes en sållduk med 1,5 mm mask
storlek. Den här finmaskiga storleken på sållduken är viktig eftersom det 
oftast är mycket små och fragmentariska brända ben som finns i härda
rna. 

Inga problem med sammanfallande stratigrafier från olika tidsperioder 
har förekommit. Härdens datering och benmaterialet utgör en sluten en
het och i de fall det går att artbestämma benen finns ett direkt samband 
mellan tid och näring/resurs. 

7.3. Undersökningsmaterialet 

7.3.1. Benmaterialet från härdarna vid Saivo 

Benmaterial från alla fyra härdarna som undersöktes vid Saivo har analyse
rats. Härdarna A 9 och AIO innehöll sparsamt med benfragment och be
nen kunde enbart bedömas tillhöra däggdjur. I härden A 13 kunde två 
lager av härdfyllning konstateras. I den yngre lagerföljden framkom ben
fragment från ren/älg, fisk samt däggdjur. I det äldre lagret fanns ben
fragment från ren, ren/älg samt däggdjur. I bägge lagren framkom det ben 
som kunde bedömas tillhöra ren eller älg. Renben framkom i det äldre 
lagret och ben från fisk fanns i det yngre lagret. Från härden A 14 fanns 
ben från ren, ren/älg och däggdjur. 

Tabell 7:1. Antal bestämda ben från 
härdarna vid Saivo samt benmaterialets 
tillhörighet. 
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Kommun Lokal Härd Datering 
Gällivare Saivo A 9 6 
Gällivare Saivo A I O  11 
Gällivare Saivo A 13 I 1280-1420 2 5 44 
Gällivare Saivo A 13 II 1039-1276 1 29 92 
Gällivare Saivo A 14 1413-1486 3 15 67 
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Sammanlagt påträffades 263 brända benfragment och nio obrända ben vid 
Saivo. De obrända benen har bedömts tillhöra ren och däggdjur. Från fisk 
har fragment från käke och kotor påträffats och från ren har delar från 
rörben och klövar identifierats. I de fall ren och fiskben påträffats rör det 
sig om en individ/anläggning. 

7.3.2. Benmaterialet från härdarna vid Atjekåive 

Benmaterialet från de fyra undersökta härdarna vid Atjekåive har analyse
rats. I härden A 3 framkom fragment från ren/älg och däggdjur och från A 
4 framkom fragment av fisk och däggdjur. Härden A 6 innehöll fragment 
från ren, ren/älg, hund och däggdjur. Benfragmenten från hund visar på 
spår efter mänsklig påverkan, troligen efter en kniv, ytterligare två frag
ment från revben till ett mindre däggdjur kan komma från hund. En strati-
grafi med brända ben fanns i härden. Direkt under torv påträffades ben 
som var mindre påverkade av eld. I botten av den 0,1 m tj härdfyllningen 
var ett lager med hårt brända ben. Fragment av ren och hund påträffades 
även i härden A 8 samt även ben från ren/älg och däggdjur. Ett obränt 
fragment från ren påträffades intill härden. 

Sammanlagt har 762 brända benfragment samt ett obränt ben från härda
rna vid Atjekåive analyserats. 

Från fisk har kotfragment påträffats. Hund finns representerat genom kranie
fragment, överarmsben och handrotsben. De fragment som bedömts till
höra ren utgörs av rörben och klövar. En individ av ren, fisk och hund per 
anläggning har kunnat konstateras. 

Tabell 7:2. Antal bestämda ben från härdarna vid 
Atjekåive samt benmaterialets tillhörighet. 
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Kommun Lokal Härd Datering 

Gällivare Atjekåive A3 1192-1389 26 19 
Gällivare Atjekåive A4 662-872 9 23 
Gällivare Atjekåive A 6 1327-1440 2 50 2 313 
Gällivare Atjekåive A 8 1412-1480 5 27 2 227 

7.3.3. Benmaterialet från härdarna vid Gråträsk 

Från härdarna som undersöktes vid Gråträsk har 1866 brända benfragment 
analyserats. I härden A 2 framkom benfragment från ren, ren/älg, ekorre, fisk 
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som inte gick att artbestämma, gädda, abborre samt däggdjur. Härden A 3 
innehöll fragment från gädda, fisk som ej gick att artbestämma samt däggdjur. 

Från gädda och abborre har skallfragment identfierats och från ekorre har 
svanskotor påträffats. Fragment från tand, rörben och klövar har bedömts till
höra ren/älg. Benfragmenten från gädda utgörs av tre individer och ben
fragmenten från abborre består även de av tre individer. Ekorre och ren utgörs 
av en individ. Ett bränt benfragment har en ornering med linjer och trekanter. 
De ornerade trekanterna har tillkommit genom tryck av en knivudd och lin
jerna är även de troligtvis ristade med hjälp av eggen på knivens udd. liknande 
mönster och teknik är än idag vanliga inom den samiska hornslöjden. 

7.3.4. Benmaterialet från härdarna vid Vindelgransele 

Från härdarna som undersöktes vid Vindelgransele analyserades 91 ben-
fragment. Härden A 2 innehöll fragment från däggdjur och benfragmenten 
från härden A 3 bestod enbart av fisk. Någon artbestämning var ej möjlig, 
endast skillnader mellan fisk och däggdjur kunde konstateras. 
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Kommun Lokal Härd Datering 
Piteå Gråträsk A 2 800-1100 1 26 3 371 6 6 757 
Piteå Gråträsk A3 53 3 640 

Fig. 7:1. Ornerade ben/hornfragment från härden 
A 2 vid Tjautjer, Gråträsk. Fragmenten påträffades 
i härden. Teckning Eva Rosendahl-Löfstrand. 
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Tabell 7:4. Antal bestämda ben från härda
rna vid Vindelgransele samt ben
materialets tillhörighet 
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Lycksele Vindelgr. A 2 1420-1640 79 

Lycksele Vindelgr. A3 1440-1955 12 

7.3.5. Benmaterialet från härdarna vid Västra Rebraur 

Av de tre härdarna som undersöktes vid Västra Rebraur har benmaterial 
från två härdar analyserats. Benmaterialet är sparsamt och utgörs av 17 
brända benfragment och fyra obrända fragment. Härden A 1:2 innehöll 
fragment som endast kunde bedömas tillhöra däggdjur. Benfragment från 
ren/älg och däggdjur påträffades i härden A 3:1. De brända benfragmenten 
kommer från däggdjur och de obrända benen kommer från älg/ren. 

Tabell 7:5. Antal bestämda ben från härda
rna vid Västra Rebraur samt benmaterialets 
tillhörighet. 
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Kommun Lokal Härd Datering 
Arjeplog V.Rebraur A 1:2 < 1700-tal 1 7 

Arjeplog V.Rebraur A 3:1 1476-1653 4 10 

7.3.6. Benmaterialet från härdarna vid Rebraurälven 

Sammanlagt har 489 brända och ett obränt ben från de fyra undersökta 
härdarna vid Rebraurälven analyserats. Härden A 3:1 innehöll benfragment 
från fisk och däggdjur och härden A 6:1 innehöll även ben från fisk och 
däggdjur. Benfragment från ren, ren/älg och däggdjur påträffades i härden 
A 4:2 och benfragment från däggdjur framkom i härden A 5:2. 
Från fisk har kotfragment påträffats och från ren har fragment från klövar 
kunnat identifieras. Fragmenten från ren och fisk utgörs av en individ. 

Tabell 7:6. Antal bestämda ben från härda Ö $ 
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Kommun Lokal Härd Datering 

Arjeplog Rebraurä. A 3:1 724-975 6 19 

Arjeplog Rebraurä. A 6:1 1220-1391 2 16 

Arjeplog Rebraurä. A 4:2 1280-1430 6 21 314 

Arjeplog Rebraurä. A 5:2 1030-1430 106 

194 



7.3.7. Benmaterialet från lokalerna NA 1790 och NA 1793 vid 
Abraur älven 

Totalt har 497 brända benfragment från två undersökta härdar, på två olika 
lokaler vid Abraurälven analyserats. 

I härden A 2 på lokalen NA 1790 kunde en stratigrafi av härdfyllning kon
stateras och i lager II påträffades enbart benfragment av fisk. I det yngre 
lagret framkom ben från ren/älg, fisk samt däggdjur. Ett flertal benfragment 
från ekorre och fragment från däggdjur påträffades i härden A 6 på lokalen 
NA 1793 

Från fisk har kotor och obestämbara fragment påträffats och av ekorre 
närmast en hel individ. Fragment från rörben påträffades från ren/älg. 

Tabell 7:7. Antal bestämda ben från de un
dersökta härdarna vid Abraurälven samt 
benmaterialets tillhörighet. 
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Kommun Lokal Härd Datering 
Arvidsjaur NA 1793 A 6 639-763 21 17 
Arvidsjaur NA 1790 A 2 I 1039-1258 6 280 82 
Arvidsjaur NA 1790 A 2 II 681-976 91 

7.3.8. Benmaterialet från lokalen R 567, Jäknajaure 

Benmaterialet som framkom från härdarna A 4 och A 5, som undersöktes 
vid Jäknajaur kunde enbart bestämmas till däggdjur. Totalt påträffades 82 
brända benfragment, varav de flesta benen påträffades i härden A 4. 

Tabell 7:8. Antal bestämda ben från härdarna G cu $ G 8 13 ÖJO <z> "O 8 
vid Jäknajaur samt benmaterialets tillhörighet. a 
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Kommun Lokal Härd Datering 
Arvidsjaur R 567 A4 960-1039 76 
Arvidsjaur R 567 A 5 1210-1440 6 

7.3.9. Benmaterialet från Östra Kikkejaurområdet 

Från Östra Kikkejaurområdet har benmaterial från fyra lokaler analyserats. 
Vid Guoronnjarka har från två härdar, A 1 och A 3 125 brända och sju 
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obrända ben påträffats. I Härden A 1 framkom benfragment från gädda, ej 
artbestämd fisk och däggdjur och i härden A 3 fanns benfragment från ren, 
ren/älg, gädda och däggdjur. De obrända benen framkom vid A 3 och 
utgörs av ren och ren/älg. Benfragmenten från gädda kommer från käk
partiet och från ej artbestämd fisk utgörs benfragmenten av kotor. Ren och 
ren/älg representeras av språngben, rörbens- och revbensfragment. 

Vid Norra Holmnäs har benmaterial från härden A 5 analyserats. Materia
let var sparsamt och bestod enbart av tre brända ben. Benfragmenten kunde 
enbart bestämmas till däggdjur. 

Från lokalen 1107 har benmaterial från härdarna A 1 och A 2 analyserats. 
Härden A 1 innehöll benfragment från ren, ren/älg, ekorre, fågel, fisk, 
gädda, och däggdjur och härden A 2 innehöll fragment från däggdjur. 
Benfragmentet av gädda kommer från käken, övrig fisk representeras av 
fenstrålar, kotor mm. Från fågel framkom ett revbensfragment och av ekorre 
är det svanskotor som finns representerade i benmaterialet. Från ren 
påträfffades ett tandfragment och från ren/älg framkom rörbensfragment. 
Totalt påträffades 546 brända ben. 

Lokalen vid Östra Kikkejaur utgörs av A 2. Den här anläggningen har jag 
tidigare benämnt som metallbearbetningsplats p g a av fynd av smältor och 
en bottenskålla, men i anläggningen påträffades även 23 brända ben
fragment. Fragmenten utgörs av sik, obestämbara fragment av fisk samt 
däggdjur. Från sik påträffades två käkfragment. 

Tabell 7:9. Antal bestämda ben från 
lokaler från Östra Kikkejaurområdet samt 
ben-materialets tillhörighet. 
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Kommun Lokal Härd Datering 

Arvidsjaur Guoronnj. Al 800-1100 6 3 88 

Arvidsjaur Guoronnj. A3 < 1700-tal 7 12 1 22 

Arvidsjaur N Holmnäs A 5 3 

Arvidsjaur NA 1107 Al 1100-1300 1 32 25 1 234 1 199 

Arvidsjaur NA 1107 A 2 53 

Arvidsjaur ÖKikkej. A 2 536-641 2 2 19 
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7.3.8. Benmaterialet från Lappmyrtjärn 

Benfragment från två härdar har analyserats. Sammanlagt påträffades 875 
brända benfragment och 3 obrända. 

Härden A 2 innehöll benfragment från ren, ren/älg samt däggdjur. 

Härden A 3 innehöll även den fragment från ren, ren/ älg samt däggdjur. De obrända 
benen utgörs av renben. Från ren finns fragment från underkäke, överarmsben och 
klövar och av ren/älg återfinns fragment från revben, kotor, rörben och klövar 

Tabell 7:10. Antal bestämda ben från 
härdarna vid Lappmyrtjärn samt ben
materialets tillhörighet. 
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Kommun Lokal Härd Datering 
Älvsbyn Lappmyrtj. A 2 1410-1626 5 15 131 
Älvsbyn Lappmyrtj. A3 1441-1648 7 48 671 

7.4. Sammanfattning 

Det analyserade osteologiska materialet från 31 härdar i övre Norrlands 
inland visar, trots det ibland sparsamma benmaterialet på några utmärkande 
drag. Vad som framförallt är slående är att inga säkert identifierade älgben 
har framkommit i materialet. Givetvis kan älgben förekomma i grupperna 
ren/älg och däggdjur, men i de fall ben har gått att artbestämma från grup
perna har de i huvudsak kommit från ren. 

Tillsammans med ben från ren, ren/älg och däggdjur är fisk vanligast före
kommande. När fiskben har gått att artbestämma härrör de från sik, ab
borre och gädda. Gädda är den art som förekommer på flest lokaler. Brända 
hundben påträffades i två härdar på boplatsen vid Atjekåive. Fragmenten 
från hund i härden A 6 visar på spår efter mänsklig påverkan, troligen 
rispor efter kniv. Ett benfragment kommer från kraniet. 

På en lokal har benfragment från fågel påträffats och på tre lokaler har 
fragment från ekorre framkommit. Benfragmenten från ekorre består främst 
av svanskotor. Vad det gäller de obrända benen så tillhör de uteslutande 
ren, när de kunnat artbestämmas. 
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7.5. Benmaterialets fördelning över tid 

Utifrån det benmaterial som framkommit går det att konstatera att det 
finns vissa skillnader i benens fördelning över tid. Fiskben finns represen
terade i materialet från slutet av vendeltid till tidig medeltid. Fiskben finns 
även i två härdar från historisk tid. Renben uppträder i analysmaterialet från ca 
mitten av vikingatid och sedan rätt så jämt fördelad in i historisk tid. En lik
nande tidshorisont har ren/älg. Gruppen med ben som enbart klassificerats till 
däggdjur finns jämt fördelad från slutet av vendeltid in i historisk tid. 

Hundbenen som påträffades i två härdar vid Atjekåive kan dateras till bör
jan av historisk tid och in i densamma. Benfragmenten från ekorre kom
mer från två härdar som utifrån fynd relativt kan dateras till slutet av vi
kingatid och tidig medeltid. Ekorrben finns även i en härd med en datering 
till vendeltid. Det enda fragmentet av fågel tillhör tidsperioden 1100-1300-
tal utifrån en relativ datering av ett fynd påträffat intill härden. 

Studerar man benmaterialets fördelning över tid skulle man kunna säga att 
ren tillsammans med ren/älg framträder som de viktigaste resurserna från 
mitten av vikingatid och framåt. Från slutet av vendeltid och fram till mit
ten av vikingatid finns inga säkert identifierade ben av ren och ren/älg utan 
fisk dominerar. Som en osäker faktor utgör de obestämbara benen av dägg
djur. De finns representerade från vendeltid och framåt och här kan det 
givetvis förekomma ben från ren eller andra däggdjur som skulle förändra 
bilden av benmaterialets fördelning över tid. Det är emellertid ovedersäg
ligt så att fisk är vanligare i det äldre materialet. Detta bör ses i relation till 
att säkert bestämbara ben av ren förekommer från vikingatid och senare. 
Det här skulle kunna indikera en ekonomisk förändring under vikingatid 
där fisk i kombination med ren dominerar. Det skulle kunna innebära en 
seminomadisk ekonomi. Från början av 1300-tal fram till ca 1600-tal finns 
inga fiskben i det osteologiska materialet utan renben och gruppen ren/älg 
dominerar. Det här förhållandet skulle utifrån ett samhälle baserat på ren
skötsel kunna tolkas, som en intensifiering av renskötseln. 
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Tabell 7:11. Benmaterialets fördelning över tid. Det analyserade benmaterialet kommer 
från undersökta härdar inom projektet "Vikingatida och medeltida bosättnings- och 
näringsformer i övre Norrlands inland". 
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Kommun Lokal Härd Datering 

Arjeplog V.Rebraur A 1:2 <1700 X X 

Arvidsjaur Guoronnjarka A3 <1700 X X X X 

Lycksele Vindelgransele A3 1440-1955 X 

Arjeplog V.Rebraur A 3:1 1476-1653 X X 

Älvsbyn Lappmyrtjärn A3 1441-1648 X X X 

Lycksele Vindelgransele A2 1420-1640 X 

Älvsbyn Lappmyrtjärn A 2 1410-1626 X X X 

Gällivare Saivo A 14 1413-1486 X X X 

Gällivare Atjekåive A 8 1412-1480 X X X X 

Gällivare Atjekåive A 6 1327-1440 X X X X 

Arjeplog Rebraurälven A 4:2 1280-1430 X X X 

Gällivare Saivo A 13 I. 1280-1420 X X X 

Arvidsjaur R 567 A 5 1210-1440 X 

Arjeplog Rebraurälven A 6:1 1220-1391 X X 

Gällivare Atjekåive A3 1192-1389 X X 

Arvidsjaur NA 1107 Al 1100-1300 X X X X X X X 

Arjeplog Rebraurälven A 5:2 1030-1430 X 

Gällivare Saivo A 13 11.1039-1276 X X X 

Arvidsjaur NA 1790 A2 1.1039-1258 X X X 

Piteå Gråträsk A 2 900-1100 X X X X X X X 

Arvidsjaur R 567 A4 960-1039 X 

Arvidsjaur Guoronnjarka Al 800-1100 X X X 

Arjeplog Rebraurälven A 3:1 724-975 X X 

Arvidsjaur NA 1790 A 2 II. 681-976 X X 

Gällivare Atjekåive A4 662-872 X X 

Arvidsjaur NA 1793 A 6 639-763 X X 

Arvidsjaur Ö.Kikkejaur A 2 536-641 X X X 
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8. En etnoarkeologisk studie 

Etnicitet eller uttrycket kulturell identitet har debatterats livligt inom 
arkeologin under det senaste decenniet och i norra Fennoskandia har det 
framförallt varit den samiska kulturella identiteten som diskuterats. Det 
har varit frågor om samernas utbredning under förhistorien, kulturgränser, 
samerna som en urbefolkning, hur samisk etnicitet uppstått m m. En viktig 
fråga inom arkeologin har varit om det går att hitta fornlämningar och 
fynd som går att relatera till ett samiskt förhistoriskt samhälle. De samiska 
offerplatserna bestämdes tidigt tillhöra den samiska förhistorien och just 
offerplatserna har länge ansetts som det enda säkra samiska arkeologiska 
källmaterialet (Wallerström 1995:188). 

Inger Zachrisson har i sitt arbete "Lapps and Scandinavians" (1976) i serien 
Early Norrland tagit upp problemet vad som är samiskt och inte samiskt. 
Hon har granskat fem boplatser som tolkas som samiska från 1500-talet 
och framåt. Därefter har jämförelser gjorts med lösfynd, samiska gravar 
och de samiska metalldepåerna. Hon ställer frågan om det går att spåra 
samiskt material tillbaka till århundradena e Kr. 

Boplatslämningar som stalotomterna i fjällvärlden och härdar har oftast 
ifrågasatts, men i det nuvarande forskningsläget är dessa boplatslämningar 
accepterade som samiska. 

Det finns ett flertal åsikter om vad som är en typiskt för en samisk härd (se 
vidare kapitel 4.2). Genom att studera och jämföra historiskt kända samiska 
härdar med förhistoriska härdar, går det att få en uppfattning om den samiska 
härdens kontext under förhistorien. Finns det en kontinuitet över tid av 
härdarnas morfologi, så finns här ytterligare en fornlämning som utgör ett 
samiskt arkeologiskt källmaterial. Vad det gäller samiskt arkeologiskt 
källmaterial kan beviskraven för att det verkligen är ett samiskt källmaterial 
många gånger vara dubbelt så hårda, som att bevisa att så inte är fallet. 

Att använda ett etnologiskt-historiskt material för att göra analogier med 
ett förhistoriskt material är en vanlig metod inom arkeologin. En del 
förutsättningar behövs emellertid för att genomföra den här metoden. Det 
bör finnas en kontinuitet över tiden, d v s att man arbetar över 
sammanhängande tidsperioder som fortsätter in i historisk tid och att det 
etnologiskt-historiska materialet finns inom samma geografiska område som 
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det förhistoriska materialet (Hodder 1982, Engelstad 1991:52). Syftet med 
denna studie är att jämföra historiskt kända skogssamiska boplatser med 
samiska förhistoriska boplatser i skogslandet från järnålder och medeltid 
och det är framförallt frågor kring härdens utseende och placering i kåtan 
som ska studeras. 

De fornlämningar som främst karaktäriserar det förhistoriska samiska 
kulturlandskapet är som tidigare nämnts den stora mängden av härdar i mindre 
och större grupper (Bergman 1988, Hedman 1989, Mulk 1987, Wiklund 1992). 
Härdkoncentrationerna är oftast belägna på tallhedar, vid myrkanter och 
småtjärnar, i marker med bra renbete, i liknande miljöer som historiskt kända 
skogssamiska visten. Rent morfologiskt har man försökt datera olika härdtyper 
till vissa tidsperioder (Hvarfner 1957, Spång 1983). Vissa härdtyper har även 
karaktäriserats som samiska och fått den något luddiga benämningen härd av 
samisk typ. Genom att studera härdar i kåtor från samma tidsperiod, 1800-tal 
till början av 1900-tal, ville jag se om det verkligen är möjligt att datera härdar 
enbart genom att se på deras form, storlek och konstruktion, Avsikten var även 
att se om den samiska härden morfologiskt är enhetlig och därigenom kunna 
definiera en samisk härdtyp. 

8.1. Metod 

Som inledande studieobjekt utsågs fyra kåtor belägna inom Arjeplogs och 
Arvidsjaurs socknar vid ett system av mindre sjöar 10 till 15 km söder om 
Piteälven med sjön Abraur som den största sjön, ca en mil lång. Vid 
Abraursjön sammanfaller tre skogssamebyar; Ståkke, Västra och Östra 
Kikkejaur. Alla fyra kåtorna ligger inom det skogssamiska kärnområdet 
och har nyttjats av skogssamer inom nämnda skogssamebyar samt före 
detta Malmesjaurs skogssameby. Malmesjaurs skogssameby upphörde 1946 
och övergick i Udtja och Östra Kikkejaur samebyar (Manker 1968:157). 
Kåtorna är belägna inom undersökningsområdet Abraur-Rebraurjåkk-
Jäknajaur. Efter slutförandet av den inledande studien har Silvermuseet 
dokumenterat ytterligare ett flertal skogssamiska visten i det här området, 
därigenom har studiematerialet utökats till att totalt innefatta åtta kåtor. 

En viktig del av fältarbetet har varit intervjuer och inventeringar tillsammans 
med äldre skogssamer, som väl känner till de historiska lämningarna inom 
undersökningsområdet. Som viktiga sagesmän bör nämnas Fingal och 
Holmfrid Andersson från Abraur som varit till stor hjälp. Bröderna tillhör 
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en skogssamisk släkt som under många generationer bedrivit sin renskötsel 

i området. 

Eftersom det var frågor rörande härdens utseende och lokalisering i kåtans 
rum som var intressanta, utfördes en uppmätning av golvplanet. Härden 
avritades i plan. En genomgång gjordes även av de inskriptioner, 
nedtecknade årtal samt övriga notiser som finns skrivna på insidorna av 
kåtornas väggar. Intervjuerna berörde främst frågor om hur och av vilka 
kåtorna nyttjats. 

Vid en genomgång av Gustav Hallströms papper vid forskningsarkivet vid 
Umeå universitet påträffades tre planritningar av tältkåtor. Planrit-ningarna 
är utförda av Gustav Hallström i början av 1920-talet och har renritats av 
mig. Tältkåtorna härrör från samiska sommarvisten i fjällvärlden och ger 
ytterligare en uppfattning om härdens form och storlek i en samisk 
boplatskontext. 

8.2. Träkåtorna 

Alla åtta träkåtorna är permanenta kåtor som nyttjats under en viss period 
av året. De är uppförda av handbilade plankor och stockar. Tre av kåtorna 
är åskåtor och fem kåtor är av den stympade pyramidformiga skogssamiska 
kåtatypen med rektangulärt eller kvadratiskt timrade bottenvarv. I de här 
fallen med två timrade bottenvarv. 

8.2.1. Åskåtan vid Suolojaure 

Åskåtan kallas för " Lars-Petters kåta " efter Lars-Petter Sjulsson som 
troligtvis uppförde den här kåtan 1876. Familjen Sjulsson brukade bo i den 
här kåtan på sensommaren och hösten i samband med renskötseln (Manker 
1968:86). Fisket i sjön ingick också som en viktig del i näringen. Huvudvistet 
fanns vid Puoitasjaure, som är ett större sel i Piteälven, ca en mil norr om 
Suolojaure. Kåtan har tidigare ingående beskrivits i Ernst Mankers arbete 
"Skogslapparna i Sverige" 1968. Åskåtorna utgör ett ålderdomligt sätt att 
bygga träkåtor och har haft en begränsad utbredning till trakterna omkring 
Pite älv i Arjeplogs och Arvidsjaurs kommuner samt södra delarna av 
Jokkmokks kommun (Ruong 1944:141). När Manker 1947 besökte åskåtan 
var den i välbevarat skick med den långa synliga åsryggen intakt. 
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Vid mitt återbesök 1991 fanns inte åsryggen kvar. Åsen låg på marken 
öster om kåtan och en av stolparna hade rasat in i kåtans östra del, på 
köksidan. 

Fig. 8:1. Åskåtan vid Suolojaure år 1947 (Manker 1968:182). Mot åsryggen har rests 
handbilade träplankor. 

Eftersom åsen som utgör stödet för kåtans väggar har försvunnit så är 
kåtan kraftigt ihopsjunken. Kåtan har konstruerats så att mot åsen har 
handbilade plankor rests samt bågstångsliknande sparrar. Det gör att kåtans 
rum blir ovalt och sexkantigt. Utrymmet liknar i stort sett det ovala rummet 
som en tältkåta med bågstänger har. 

Fig. 8:2. Åskåtan år 1991. Den rotfasta stolpen för åsen syns inrasad vid köksdelen på 
kåtan. På motstående sida är ingången. Torv har bildats på kåtans träväggar, där även 
mindre buskar har börjat växa. 

Terrängen i området är delvis blockig och kåtan är uppförd på ett avplanande 
parti ca 60 m öster om Suolojaur, nära gränsen till Arvidsjaurs kommun. 
Suolojaur betyder sjö med många holmar och det stämmer väl in. Vid sjön 
har även projektet Nordarkeologi påträffat den plats där enligt traditionen 
ska ha funnits en fiskeseite. 
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Kåtans innermått vid golvplanet är 4,46 m mellan ytterväggarna och 2,22 
m från dörren till motstående vägg. Härden i åskåtan är oval och 1,6x1 m 
stor och innanför kantstenarna är stenpackning. Härden delar i stort sett 
kåtan i två rum och mot köksdelen i kåtan har härden en större rundad 
sten. Vid den här kåtan finns ingen renhage i närheten. Kåtan restaurerades 
i slutet av 1990-talet av Silvermuseet. 

Fig. 8:3. Planritning över åskåtan vid Suolojaure. Härden delar kåtan i två rum och 
golvplanet är närmast sexkantigt. 

8.2.2. Åskåtan vid Ståkkebäcken 

Åskåtan är belägen på ett planare parti tallhedmark som omges av myrmark 
och en mindre bäck, Ståkkebäcken. Tallheden kallas för Lamparheden och 
därifrån har kåtan också fått sitt namn "Lamparkåtan". I närheten av kåtan 
finns en ihoprasad och i det närmaste övermossad renhage. Uppmätning 
av härden utfördes i samband med Silvermuseets fältarbeten 1998 för att 
studera kåtans byggnadsskick. Kåtans yttermått var ca 5,25x4 m stor och 
härden var oval, 1,3x1,1 m stor med stenpackning och delvis övermossad 
(Liedgren 1999:32ff). Vid dokumentationstillfället var kåtan i det närmaste 
helt igenrasad. Konstruktionsmässigt är Lamparkåtan uppförd på liknande 

sätt som åskåtan vid Suolojaure. 

Som vanligt finns i de skogs samiska träkåtorna en hel del information 
nedtecknade på insidan av träväggarna. Det äldsta påträffade årtalet i 
Lamparkåtan är 1901 och de flesta årtalen går fram till mitten av 1920-
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talet. Ett flertal meddelanden berör de aktiviteter som utförts i samband 
med besök i kåtan, bl a finns följande texter nedskrivna: 
"Jag vallar mina renar Sara Nilsson 28/4 1917" 

"L P Granström Granholm Arvidsjaur den 24 maj år 1902påjakt efter hjerf" 

"Obs! 

Idag har vi hörd vargtjut och sett spår efter två stycken vargar vid dragkojan utmed 
ILebraurströmmen. De ovälkomna gästerna rikta sin res kurs i sy väst. Söndagen den 19 
oktober 1919 LM Eriksson &N P Andersson 

Under den här texten står: 

"Idagpå morgonen när vi träffades i Abbraur hos Anton Norsas bostad å gjorde våra 
rådslag å frågan att fortast möjligt kunna besiktiga de mäst vidsträckta renbetestrakter; 
så avgjordesfrågan på följande sätt att vi kunna ej besluta ossför nå längre resorförän 
allas närvaro och för det andra så behöver vi ej riskera för vargar i år män följden blev 
den detförsta spår vi träffar på är vår varg iställetför renspår. " 

Texterna visar på en del intressanta förhållanden, t ex en kvinnlig renskötare 
med egna renar. Texten kan givetvis även innebära hela familjens renhjord. 
Renskötare har även nyttjat kåtan i samband med skyddsjakt på järv och 
varg. Kåtan har alltså nyttjats i samband med såväl renskötsel som jakt. 

Fig. 8:4. Golvplanet på Lamparkåtan. En åskåta på Lamparheden inom Ståkke 
skogs sameby. 
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8.2.3. Åskåtan vid Hällforsen, Rebraurälven 

Åskåtan påträffades i samband med riksantikvarieämbetets fornminnes
inventering 1996 (Hedman 2002:33). Den var inte inrasad och det är förmodligen 
den enda åskåtan som finns idag med en ej nedrasad ås. Golvplanet liknar 
övriga åskåtors. Vad som skiljer den här kåtan från övriga åskåtor var 
takbeklädnaden. Den vanligaste taktäckningen är näver med pålagd takved. På 
den här kåtan hade man ingen näver utan taket hade gjorts av urfasade halvklovor 
av furu som rests omlott. I centrum av kåtan fanns en rektangulär härd, 1,25x1,0 
m med stenpackning. Kåtan bör ha en datering till 1910-1920-tal. Vid samtal 
med äldre skogssamer som vistats i det här området framkom inga 
traditionsuppgifter om kåtan. I kåtan fanns inga nedtecknade årtal. Två härdar 

påträffades ca 40 meter från kåtan. 

Fig. 8:5. Golvplanet 
på åskåtan vid Häll
forsen Rebraurälven. 

Fig. 8:5b. Åskåtan vid Häll
forsen, Rebraurälven i 
Arjeplogs kommun. Två av 
väggarna är inrasade och det 
är bara en tidsfråga innan 
kåtan kollapsar helt. 
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8.2.4. Skålkakåtan 

Skålkakåtan utgör även den ett studieobjekt i Silvermuseets doku-mentation 
av samiskt byggnads skick. Vid dokumentations tillfället 1997 var kåtan helt 
igenrasad, men utifrån det kvarvarande virket gick det att rekonstruera kåtan. 
Kåtans väggar har bestått av två timmervarv och taket har haft en stympad 
pyramidform. Golvplanet är rektangulärt och 3,5x2,9 m stort (Liedgren 
1999:11). I centrum av golvytan är en närmast oval härd, 1,25x1,1 m stor 
med en gles stenpackning. Härden är delvis övermossad. Kåtan har varit i 
bruk från slutet av 1800-tal och framåt. Intill kåtan finns en nedrasad renhage 
samt en njalla. 

8.2.5. Nykåtan 

Nykåtan är belägen på en flack moränhöjd, som i tre väderstreck norr, syd 
och öst omges av myrmark. Den här kåtan uppfördes av Nils Nilsson, 
morfar till bröderna Holmfrid och Fingal Andersson. Den byggdes i början 
av 1890-talet. I närheten av kåtan finns spår efter en renhage och i större 
träd inom renhagen finns träpinnar inslagna. Träpinnarna utgjorde stöd för 
mjölkkärl som ställdes här i samband med att renarna mjölkades. Området 
där kåtan och härdarna är belägna kallas för Paulavuopme och ansågs vara 
ett mycket bra renbetesland. Här var t ex alltid lite snö vintertid vilket var 
bra för vinterbetet. Kåtan användes alla tider på året, men framförallt på 
hösten fram till jultid. Då brukade Nils Nilsson tillsammans med några 
andra renskötare samla ihop de renar som fanns inom området. I renhagen 
påträffades två härdar och ett tiotal härdar finns i en grupp 1,5 km V om 
kåtan vid en mindre bäck, Paulatjåkkå. 

Fig. 8:6. Nykåtan uppfördes under slutet av 1800-talet. Kåtan har ett rektangulärt golvplan 
och väggen utgörs av två timrade stockvarv. Taket har närmast en stympad pyramid-form 
som är typisk för skogs samiska träkåtor i det här området. 
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Kåtans innermått är 2,6 m mellan ytterväggarna och 2,2 m mellan 
dörröppning och väggen vid köksdelen. Härden är oval och har ett mått på 
1,5x1,1 m och innanför kantstenarna är en stenpackning. 

Ingång 

Fig. 8:7. Ny kåtan. Golvplanet är 
rektangulärt samtidigt som härden 
har en oval form 

8.2.6. Kåtan vid nybygget Rebraur 

Kåtan är uppförd ca 100 m norr om bostadshuset på nybygget Rebraur på en 
terrass i sydsluttning. Ursprungligen stod kåtan nära sjön Västra Rebraur, men 
flyttades till nuvarande läge 1910. Den som stod för flyttningen och uppförandet 
av den nya kåtaplatsen var Nils Petter Andersson, far till bröderna Andersson 
och gift med en dotter till Nils Nilsson. Kåtan användes som sommarbostad 
då man flyttade ut från bostadshuset. 

Kåtans innermått är 2,26x2,2 m och härden är rektangulär, 1,8x1 m stor. 
Innanför kantstenarna är en stenpackning. Mot påssjo (köksdelen) är två 
större plana stenar. 

Fig. 8:8. Kåtan vid nybygget Rebraur. 
En stor härd innebär inte nödvänd
igtvis en stor kåta. Den minsta kåtan 
har den största härden, l,8xlm stor. 
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8.2.7. Nilaskåtan 

Nilaskåtan är belägen på en flack moränhöjd som gränsar mot en mindre 
bäck, Nilastjäkko. Intill kåtan finns spår efter en mindre renhage och på 
gamla tallar inom renhagen syns spår efter inslagna träpinnar. Kåtan har 
använts vid flera olika perioder av året. De inslagna pinnarna indikerar att 
man mjölkat renar. Renvajan får kalvar i slutet av maj och början av juni. 
Det visar att man nyttjat kåtan på försommaren. Många inskriptioner har 
datum till september och oktober så man har vistats här också på hösten. 
Det äldsta nedtecknade årtalet är 1873 och har gjorts av Erik Mattias Nilsson, 
bror till Nils Nilsson. En härd finns inne i renhagen och ytterligare fyra 
härdar påträffades ca 100 m från kåtan. 

Kåtans innermått vid golvplanet är 4,13x2,98 m. Härden är oval och är 
1,6x1,25 m stor. Härden är delvis övermossad, men vid sondning känns 
innanför kantstenarna en stenpackning. 

Fig. 8:9. Nilaskåtan har rekt
angulärt bottenplan med en stor 
oval härd, 1,6x1,25 m stor. 

o 
1 m Oa 

O 

Fig. 8:10. Golvplanet på Nammatis-
kåtan. I centrum av det närmast 
kvadratiska golvplanet är en rekt
angulär, 1,75x1 m stor härd. Det här 
är ytterligare ett exempel på en härd i 
en skogs samisk kåta. 
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8.3. Tältkåtorna 

För att ytterligare visa på skillnader och likheter mellan härdarna redovisas 
även tre uppmätta tältkåtor. Kåtorna uppmättes av Gustav Hallström under 
1920-talet och ritningarna finns i Gustav Hallströms papper vid 
forskningsarkivet i Umeå. Av tältkåtorna är två från Rautasjaure, Jukkasjärvi 
socken och en från Laisan i Tärna socken. Uppmätningarna har skett i 
början av augusti, efter det datum som finns angivet på ritningarna, det rör 
sig alltså om sommarvistesplatser. 

8.3.1. Kåtan vid Laisan 

Tältkåtan är en bågstångskåta och rummet är närmast cirkulärt. Härden är 
närmast rektangulär och är 1,25x0,9 m stor och har inte någon stenpackning. 
Två oregelbundet lagda härdarmar bestående av fem stenar går från härden 
mot dörröppningen. 

Fig. 8:11. Tältkåta vid Laisan 
med cirkulärt bottenplan, 4 m i 
dia-meter. Härden är närmast 
rekt-angulär och belägen i 
centrum av kåtan. 

8.3.2. Sarris kåta vid Rautasjaure 

Kåtan är en bågstångskåta och även här är rummet närmast cirkulärt. Härden 
är närmast rektangulär och är 1x0,8 m stor och har inte någon stenpackning. 
En större sten intill härden markerar påssjo. 
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Fig. 8:12. Sarris kåta, Rautasjaure. 
Golvplanet är 4,5 m i diameter 
och härden är belägen i centrum 
av kåtan. En större sten markerar 
påssjo. 

8.3.3. Pingis kåta vid Rautasjaure 

Kåtan är en bågstångskåta och rummet är ovalt, med största utrymmet på 
härdens långsidor. Härden är närmast rund, 1 m i diameter och har inte 
någon stenpackning. Två stenlagda härdarmar går ut mot dörröppningen. 
Påssjo markeras med en större sten. 

Fig. 8:13. Pingis kåta vid 
Rautasjaure. Golvplanet är 
ovalt, 5,5x4,5 m stort. Med 
en stenlagd ingång och två 
härdarmar mot dörröpp
ningen. 
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8.4. Slutsatser 

Alla de redovisade kåtorna ligger inom en tidsperiod på ca 75 år. De 
skogssamiska timrade träkåtorna har funnits permanent på respektive plats 
och nyttjats återkommande under vissa perioder av året. Tältkåtorna 
flyttades hela tiden mellan de olika renbeteslanden. Jämför man härdarna i 
kåtorna så finns det stora skillnader, men också likheter. Vad det gäller 
likheterna så är härdarna belägna i centrum av kåtans rum, ofta närmare 
påssjodelen än dörrområdet. De flesta av härdarna har större stenar mot 
påssjo. Härdarna delar kåtan på mitten och på ömse sidor om härden är 
arbets- och sovområden. Det finns även belägg för att i vissa delar av det 
samiska bosättningsområdet delades kåtans golvplan upp i nio områden 
med gränsstockar (Ränk 1949:87-88 ). Några sådana gränsstockar fanns 
emellertid ej i dessa kåtor. 

Härdarna i träkåtorna är större än i tältkåtorna, fastän golvytorna i stort 
sett är lika stora. Alla härdarna i träkåtorna är stenfyllda, ingen härd i 
tältkåtorna har en stenfyllning. En förklaring till detta förhållande är troligtvis 
att tältkåtorna var tillfälliga boplatser på sommarbeteslandet, som utgör en 
varmare period av året, medan träkåtorna var permanenta kåtor som 
återkommande användes under i stort sett hela året, frånsett kåtan vid 
nybygget i Rebraur som enbart användes sommartid. 

Stenfyllda härdar utvecklar en högre värme samtidigt som den ackumulerar 
värme bättre än en härd utan stenfyllning. Storleken på härdarna är 
påfallande olika mellan träkåtorna och tältkåtorna. Träkåtornas härdar är 
1,25x1,0 m till 1,8x1 m stora och tältkåtornas härdar är 1x0,8 m till 1,25x0,9 
m stora. Träkåtornas härdar är alltså betydligt större. Man skulle kanske 
kunna tänka sig att golvytorna speglar storleken på härdarna, en stor härd 
är detsamma som en större kåta, men så är inte fallet. Den minsta kåtan, 
träkåtan vid Rebraur, 2,26x2,2 m stor, har den största härden, 1,8x1 m stor. 
Den här skillnaden i storlek beror förmodligen på hur många individer 
som bebott kåtan samt att träkåtorna har nyttjats periodvis under en lång 
period. 

Formen på härdarna visar också på kännetecknande drag, oftast är härdarna 
ovala men rektangulära härdar är också frekventa. Mer sällsynt är runda 
härdar. Att härdarna har den mer långsmala formen, oval och rektangulär, 
beror främst på utrymmet i kåtan. På ömse sidor om härden finns sov- och 
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arbetsområden och den långsmala formen gör att utrymmet blir större här. 
Minsta utrymmet finns vid kåtans dörr och i påssjodelen. Det här var två 
områden som man inte vistades i. Området vid dörren passerades givetvis 
när man gick in i kåtan, men var annars ett område som inte nyttjades. 
Påssjodelen (köksdelen) var det område där kärl och mat förvarades och 
det var också ett område som var omgivet med vissa trosuppfattningar och 
regler (Sjulsson 1979:218). I påssjodelen fick ingen person vistas utom vid 
speciella ceremonier. Just härdarnas form och i någon mån deras storlek 
har man i vissa fall typologiskt daterat till vissa förhistoriska perioder 
(Aronsson 1991:108-109, Zachrisson 1993). Ser man på de sentida 
härdtyperna, så finns de även representerade i det förhistoriska materialet. 
Skulle verkligen vissa härdtyper tillhöra specifika perioder, så borde det 
även indikeras i de historiskt kända samiska kåtahärdarna, men så är inte 
fallet. Av härdarna i de skogs samiska träkåtorna är fyra ovala och tre 
rektangulära och med en storlek som är betydligt större än i de redovisade 
tältkåtorna. Träkåtorna har nyttjats eller uppförts av renskötande skogssamer 
som till stora delar varit besläktade med varandra. Om släktskapsförhållandet 
hade någon betydelse angående härdarnas form, kanske härdarna hade varit 
mer enhetliga. Troligen är själva formen helt betydelselös och det primära 
har varit den långsmala utsträckningen. Tillsammans med tältkåtornas härdar 
uppvisar härdarna en variation på såväl form, storlek och konstruktion. 
Skulle man definiera en typiskt samisk härd så blir det problem, eftersom 
den samiska härden kan ha många olika former under såväl förhistorisk 
som historisk tid. Enskilda etniska arketyper av alla slag är alltid svåra att 
bestämma och kan även missförstås och misstolkas. Istället bör den enskilda 
härden och även fyndmaterial behandlas som ingående i en kontext. Härden 
bör studeras som ett element ingående i det samiska förhistoriska och 
historiska kulturlandskapet. 
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9. Resultat och tolkningar 

9.1. Förhållandet boplatser och offerplatser 

Arbetets primära mål har varit att studera det boplatsmönster och den 
materiella kultur som uppkommer under senare delen av yngre järnålder 
och medeltid, med en koncentration till vikingatiden i skogsområdena i 
övre Norrlands inland. Boplatsmönstret karaktäriseras av lokaler med härdar. 
Härdarna förekommer ibland tillsammans med kokgropar och fångstgropar, 
men huvuddelen av härdlokalerna består enbart av grupper med härdar. 
En av målsättningarna var att sätta in boplatsmönstret i en kontext med de 
samiska metalldepåerna. Fynd av metallföremål som tidigare enbart finns 
representerade i de samiska metalldepåerna påträffades intill härdar vid 
Rackträsk i Arjeplogs kommun och vid Östra Kikkejaur i Arvidsjaurs 
kommun. Det inledande fältarbetets frågeställning var: fanns det ett liknande 
boplatsmönster vid de samiska metalldepåerna? Invente-ringar utfördes 
vid åtta av de tolv samiska metalldepåerna och vid sju av metalldepåerna 
kunde det konstateras ett liknande boplatsmönster som vid Rackträsk och 
Östra Kikkejaur. Den påföljande frågeställningen var om det fanns ett 
samband i tid mellan boplatserna och depåerna. Undersökningar utfördes 
på fyra av de påträffade boplatslokalerna och på tre av lokalerna kunde 
konstateras att boplatserna brukats under samma tidsperiod som metall
depåerna. Dateringarna indikerade även en kontinuitet av boplatsernas 
nyttjande in i historisk tid. Resultaten från de inledande fältarbetena visade 
på ett samiskt kulturlandskap under yngre järnålder med boplatser och 
metalldepåer som viktiga element. Det visade också att härdlokalerna i övre 
Norrlands inland ska studeras som ingående i ett samiskt boplatsmönster. 

Konsolideringen av boplatsmönstret och starten av offrandet av metall
föremål stämmer väl överens tidsmässigt, ca 850-tal. Från mitten av 800-
talet så uppstår ett överskott av metallföremål inom det samiska samhället. 
Det här ekonomiska uppsvinget beror troligtvis på en gradvis övergång till 
seminomadism. Nedläggandet av metallföremål på de samiska metall
depåerna kan ses som ett ideologiskt uttryck inom ett samiskt samhälle i 
förändring. 

9.2. Boplatsernas rumsliga organisering 

Resultaten från de inledande fältarbetena gav en god översikt över 
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spridningen av boplatsmönstret vid de samiska metalldepåerna i övre 
Norrlands inland och för att mer detaljerat kunna studera boplatsmönstret 
utsågs mindre undersökningsområden inom Arjeplogs och Arvidsjaurs 
kommuner i centrala Lappland. Undersökningsområdena är idag belägna 
inom det skogssamiska kärnområdet. Det fanns flera skäl till detta urval, 
men givetvis var närheten till referensområdena vid Rackträsk och Östra 
Kikkejaur avgörande. Ytterligare ett viktigt skäl till valet av undersöknings
områdena var att här finns ett rikt skogssamiskt etnologiskt jäm
förelsematerial vad det gäller visten från historisk tid. 

Lokalerna utgjordes av väl avgränsade grupper av härdar. Syftet med 
undersökningarna var att studera boplatsernas organisering med fråge
ställningar rörande ålder, samtidighet och kontinuitet. Antalet härdar inom 
varje grupp varierade mellan 4-12 härdar. Hade dessa härdgrupper anlagts 
vid ett enda tillfalle eller var det frågan om ett upprepande av boplatsens 
nyttjande? Visade härdgrupper med olika härdformer på skillnader i tid? 

Inom undersökningsområdet vid Västra Rebraur i Arjeplogs kommun 
påträffades inom ett större boplatsområde tre härdgrupper med ett inbördes 
avstånd på ca 200 m. Härdgrupperna utgjordes av två grupper med ovala 
härdar med fyra och fem härdar i var grupp. Den tredje gruppen bestod av 
14 härdar och där utgjorde rektangulära härdar huvuddelen av gruppen. 
En härd i varje grupp undersöktes. De ovala härdarna som undersöktes 
inom respektive grupp gav dateringar till 1600-1700-tal. En oval härd 
undersöktes från grupp tre och gav en datering till 62 BC-152 AD. Ytterligare 
ett kolprov togs från en av de rektangulära härdarna i grupp tre utan att 
utföra en fullständig undersökning och det gav en datering till 1261-1386 
AD. Utifrån dateringarna så är härdgrupperna inte samtida. De två 
grupperna med ovala härdar har dateringar till historisk tid. Gruppen med 
i huvudsak rektangulära härdar visar på två dateringar som är vitt skilda i 
tid, med en datering till ca Kr f och den andra till medeltid. Den tidiga 
dateringen till Kr f kan ifrågasättas, men om bägge dateringarna accepteras 
innebär det att härdarna i gruppen anlagts vid olika tillfallen. 

För att fortsätta vidare med frågorna om härdgruppernas inbördes 
förhållande så utsågs ett undersökningsområde vid Rebraurälven, 3-4 mil 
från Västra Rebraur. Lokalen Rebraurälven är belägen i Arjeplogs kommun 
och består av en härdgrupp med ovala härdar samt en grupp med 
rektangulära härdar. Grupperna har ett inbördes avstånd på ca 500 m och 
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gruppen med ovala härdar innehåller sex härdar. Två av härdarna har 
undersökts och gav dateringar till 1030-1430 AD och 1280-1430 AD. 
Gruppen med rektangulära härdar består av 10 härdar och även här 
undersöktes två härdar. Dateringarna på härdarna är 724-975 AD och 1220-
1391 AD. Dateringarna på de ovala härdarna, som ligger intill varandra 
med ett inbördes avstånd på sex meter, skulle kunna indikera samtidighet. 
Dateringarna inom den rektangulära härdgruppen visar att de undersökta 
härdarna anlagts vid olika tillfallen. Den yngre dateringen inom gruppen 
med rektangulära härdar indikerar att den brukats under samma tidsperiod 
som gruppen med ovala härdar. 

För att ytterligare testa frågeställningarna om härdgrupperna utsågs ett 
område vid Jäknajaur, som utgör ett större sel av Piteälven. Här hade 
projektet Nordarkeologi registrerat ett flertal lokaler, varav två lokaler med 
härdgrupper som var intressanta att studera. En grupp utgjordes av tio 
rektangulära härdar och två av härdarna undersöktes och gav utifrån 
analyserade kolprover dateringarna 960-1039 AD och 1210-1440 AD. Den 
andra härdgruppen utgjordes av nio ovala samt två rektangulära härdar. 
Ingen av härdarna undersöktes, men en genomgång med metallsökare 
utfördes intill härdarna för att få fram daterande fynd. Intill två av härdarna 
påträffades fynd som visar att härdgruppen nyttjats under 1600-1700-tal. 
Det var fynd av en kultång för stöpning av blykulor samt en skafthålsyxa 
som kan dateras till historisk tid. Den rektangulära härdgruppen visar utifrån 
dateringarna att den inte anlagts vid samma tillfälle. Förutom dateringarna 
är även härdgruppen indelad i fyra mindre grupper på två till fyra härdar, 
vilket även det skulle kunna indikerar att hela härdgruppen tillkommit under 
olika tidsperioder. 

Trots tidsskillnaden mellan de båda härdgrupperna är den rumsliga 
organiseringen och uppbyggnaden av boplatserna tämligen likartad avseende 
antal härdar och den linjära utsträckningen. Härdgrupperna har tillkommit 
över tid vilket dels dateringarna visar samt även härdgruppernas indelning 
i mindre grupper. Det indikerar ett återkommande nyttjande av boplatserna. 
Ytterligare ett exempel på härdgruppsindelning är Norra Kvarntjärn i Jörns 
kommun, ca två mil S om Östra Kikkejaurområdet. Lokalen utgörs av 13 
rektangulära härdar, varav sex har daterats. Dateringarna ligger mellan det 
äldsta värdet 687-977 AD och det yngsta värdet 1039-1276 AD. Det är 
relativt enhetliga dateringar och skulle kunna visa på ett samtida anläggande 
av härdgruppen, men studerar man härdgruppen närmare så är den uppdelad 
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i tre mindre väl avgränsade grupper och det indikerar att härdgruppen ej 
har brukats samtidigt. 

Boplatsmönstret representeras främst av förekomsten av härdar och även 
om härdarna har anlagts i grupper på ibland drygt tio härdar, så dominerar 
enstaka härdar samt två till tre härdar tillsammans boplatsmönstret. De 
större härdgrupperna med ca tio härdar har dragit till sig ett större intresse 
inom den arkeologiska forskningen, framförallt om gruppen även innehållit 
rektangulära härdar av storleksordningen 1,5-2 m långa och ca en meter 
breda. Då har ofta frågeställningar om härdarna varit gravar förekommit 
(Simonsen 1979, Reymert 1980:79ff). 

En av de mer avgörande anledningarna till att sådana här härdgrupper i 
skogslandet tolkats tillhöra ett samiskt jakt- och fångstsamhälle har varit att 
härdarna i grupperna brukats vid samma tillfälle. Resultaten från 
undersökningarna visar emellertid att härdgrupperna byggts upp över tid. 
Jag tolkar härdgrupperna som ingående i ett samhälle vars boplatsmönster 
styrs av en begynnande renskötsel. Härdgruppernas organisering och 
dateringar visar på en kontinuitet in i historisk tid, då vi vet att renskötsel 
bedrivs i dessa områden. Att härdgrupperna inte anlagts vid ett enda tillfälle, 
utan att de utgörs av återkommande bosättningar i mindre grupper på två 
till fem kåtaplatser, liknar mer ett boplatsmönster för ett renskötande 
samhälle än för ett jakt- och fångstsamhälle. Inom jakt- och fångstsamhället 
anlades härdarna i grupperna kollektivt och härdgrupperna brukades vid 
ett och samma tillfälle. 

Ett kontinuerligt nyttjande av viktiga renbetesmarker har medverkat till 
härdgruppernas uppkomst. Undersökningarna av boplatsmönstret visar 
tydligt en anpassning av boplatsmönstret till renens betesbehov. 

9.3. Härdarna 

Dateringarna av härdarna visar på ett entydigt mönster. I slutet av vendeltid 
och början av vikingatid börjar boplatslokaler med härdar utan synliga 
anläggningar intill att uppträda i större koncentrationer i övre Norrlands 
skogsområden. Det finns även enstaka dateringar från Kr f och fram till 
slutet av vendeltid, men de utgör en försvinnande liten del av de dateringar 
som kommer i slutet av vendeltid och framåt. Formen på härdarna är ovala, 
rektangulära, runda samt oregelbundna. Även andra härdformer kan 
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förekomma, som t ex kvadratiska och triangulära, men de är ytterst 
marginella. De dominerande härdformerna är ovala och rektangulära med 
en klar övervikt till den ovala formen. Runda härdar är ovanliga och 
oregelbundna härdar har oftast utsatt för en störning av något slag, naturlig 
eller omrörd och urplockad av människa. Dateringarna på härdarna visar 
att ovala och rektangulära härdar förekommer under samma tidsskede. Bägge 
härdformerna finns från slutet av vendeltid och framåt. Från 700-talet till 
1000-talet finns en övervikt för den rektangulära härden och från 1300-tal 
till 1700-tal är den ovala härden vanligare än den rektangulära, men under 
hela tidsperioden från ca 650 AD-1700-tal finns såväl ovala som rektangulära 
härdar representerade på boplatserna. De två dateringarna från omkring 
Kr f är på två ovala härdar, men en viss tveksamhet finns avseende dessa 
dateringar. Den ena dateringen är från V Rebraur i Arjeplogs kommun och 
det analyserade kolprovet kommer från en härd som är 2x1,1 m. Härdens 
datering verkar tidig i jämförelse med dateringen från en intilliggande härd 
vars ålder tillhör medeltid. Den andra dateringen från tiden omkring Kr f 
härrör från Rackträsk-undersökningarna. Härden är 1 x0,9 m stor och från 
olika kollager intill härden analyserades tre kolprover. Resultatet från 
analyserna visade på en vid spridning över tid från Kr f till 1950-tal (Bergman 
1988:139). Det är osäkert om kollagren tillhör härden och detta samt 
dateringarnas dåliga samhörighet gör att man till viss del får reservera sig 

mot dateringen. 

Runda härdar är som tidigare nämnts ovanliga och av totalt ca 75 dateringar 
som jag har använt mig av vid studiet av härdarnas ålder finns enbart tre 
dateringar på runda härdar: 599-767 AD, 1158-1278 AD samt 1208-1278 
AD. Det anser jag är för litet underlag för att kunna studera förhållandet till 
övriga härdformer. Man kan fråga sig varför runda härdar är så få i 
förhållande till ovala och rektangulära. En jämförelse kan göras med 
härdarna i historiskt kända kåtor, som t ex de skogssamiska träkåtorna där 
ovala och rektangulära härdformer dominerar. Formen på härden är inte 
det viktiga utan det är den långsmala utsträckningen som formerna innebär. 
Den långsmala utsträckningen ger ett bättre utrymme i kåtan på bägge 
långsidorna om härden som utgör aktivitets- och sovområden. Kortsidorna 
av härden går in mot köksområdet och ingången. I köksområdet, som även 
var ett heligt område inom den samiska förkristna tron, fick inga människor 
vistas och det är så även idag att i köksdelen tar ingen människa plats om 
man känner till sederna i en kåta. Det här gör att köksområdet inte är så 
intressant vad det gäller utrymmet i kåtan. Utrymmet framför dörren är 
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inte heller något aktivitets- eller sovområde i en kåta och det gör att området 
mot ingången inte heller är så viktigt storleksmässigt. Det långsmala 
härdområdet finns även i tältkåtor från historisk tid. Härdarnas långsmala 
former indikerar utifrån etnologiskt historiskt material att överbyggnaden 
av härdarna utgjorts av kåtor, troligtvis en lättare konstruktion som tältkåtor, 
eftersom inga konstruk-tionsdetaljer ännu påträffats vid härdar i samband 
med undersökningar. Tältkåtan är en lätt konstruktion som uppsätts direkt 
på marken och därigenom enbart gör ett avtryck i markytan. Det innebär 
att det är svårt att se spåren efter en tältkåta i samband med utgrävningar. 

Konstruktionsmässigt kan en härd anlagts med en stenpackning innanför 
kantstenarna och ibland ha en större sten på ena kortsidan. En större plan 
sten kan även ligga i centrum av härden. Det finns ingen skillnad över tid 
för dessa konstruktionsdetaljer. Härdar med eller utan stenpackning finns 

under samma tidsperioder och så gör även härdar med eller utan större 
stenar på ena kortsidan. 

För att närmare studera begreppet "samisk härdtyp" utfördes en genomgång 
av härdarnas morfologi i kåtor från historisk tid. Den studien visade på ett 
likadant förhållande som under vikingatid-medeltid angående härdarnas 
former, storlek samt konstruktion. Den ovala härdformen var även här 
vanligast företrädd, men även rektangulära härdar förekommer och i något 
enstaka fall även runda härdar. Härdarna i de skogsamiska träkåtorna hade 
i de flesta fallen en stenpackning, medan härdarna i de tre tältkåtorna saknade 
stenpackning. Att härdarna i tältkåtorna inte hade stenpackning kan ha att 
göra med det var sommarvisten. Stenpackningen i en härd innebär en 
ackumulation av värme samt även en större värmeutstrålning i kåtans rum. 
Emellertid har även träkåtorna i skogslandet använts sommartid, så en härd 
utan stenpackning innebär inte obligatoriskt att det är sommarvisten. 

Det är inte möjligt att åstadkomma någon generell bild och kronologi över 
härdarnas form och konstruktion menar jag. Det är också vanskligt att 
utifrån vissa enstaka artefakter eller fornlämningstyper, i det här fallet härdar, 
bestämma den kulturella identiteten. Ett sådant exempel är begreppet härd 
av samisk typ. Härdarna som representerar ett samiskt boplatsmönster har 
ett flertal variationer i form, storlek och konstruktion och ska framförallt 
studeras i en kontext med det omgivande naturlandskapets topografi och 
nyttjande. 
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Boplatsmönstret som introduceras innebär att helt nya nischer tas i anspråk. 
Från att boplatserna under bronsålder och äldre järnålder nästan uteslutande 
varit strandanknutna, så anläggs nu även boplatser långt från strandpartierna. 
Boplatserna koncentreras till tallhedar med bra renbete, intill myrar, 
småbäckar och tjärnar. 

Fig. 9:1. Brons- och stenåldersboplatserna är koncentrerade till strandpartierna vid sjön Kakel 
som utgör en stor vik av Hornavan. Boplatserna från yngre järnålder inom Rackträskområdet 
är lokaliserade mellan småsjöarna Dellaure och Rackträsk samt intill de myrstråk som finns 
inom området. Ett fångstgropssystem sträcker sig mellan sjöarna. Två dateringar från en av 
fångstgroparna visar att systemet tillhör bronsålder (Liedgren 1993a:29-30). 

En del boplatser är fortfarande strandanknutna, men övergången till ett 
förändrat boplatsmönster avseende den geografiska lokaliseringen är väldigt 
tydlig från slutet av vendeltid och tidig vikingatid. Den här geografiska 
lokaliseringen av boplatserna fortsätter fram in i historisk tid. Från perioden 
Kr f fram till vendeltid finns överhuvudtaget få dateringar i övre Norrlands 
inland. Skulle det finnas dateringar från den perioden borde det ha visat sig 
bland dateringarna från härdarna som representerar det förändrade boplats
mönstret. En orsak kan vara att dessa boplatser fortfarande tillhör det 
boplatsmönster som de strandanknutna boplatserna från bronsålder och 
äldre järnålder representerar (Aronsson & Hedman 2000:187). Det finns 
dock enstaka dateringar kring Kr f och romersk järnålder och det skulle 
kunna indikera en gradvis övergång till det nya boplatsmönstret som 
uppkommer. 

Kakel Horn
avan 

Arjeplog 
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Vad som är karaktäristiskt för boplatsmönstret avseende lokaliseringen av 
boplatserna är att de är belägna i miljöer som utgör ett bra renbetesland. 
Utifrån det konstaterandet går det att påvisa ett boplatsmönster, som från 
vikingatid och fram till 15-1600-tal tillhör ett samiskt samhälle baserat på 
seminomadism. Skulle boplatsmönstret representera ett fångstsamhälle 
borde inte denna dramatiska skillnad med fångstsamhällets boplatsmönster 
under bronsåldern och äldre järnålder vara så markant. Rackträskområdet 
har av Mulk tolkats som en vintertida basboplats inom ett samiskt 
fångstsamhälle. Ett avgörande skäl för tolkningen har varit att ett 
fångstgropssystem ligger inom boplatsområdet, med ett flertal härdar 
belägna i anslutning till fångstgropssystemet. Emellertid har tre dateringar 
till bronsålder från en av fångstgroparna visat att systemet tillhör det 
boplatsmönster som finns ca 5 km från fångstgroparna vid de stora sjöarna 
Kakel och Hornavan, dvs strandanknutna bronsåldersboplatser (Liedgren 
1993a:29-30) . 

9.4. Benmaterialet 

Det osteologiska materialet utgörs av analyser av benmaterial från 31 härdar 
i övre Norrlands inland. Benmaterialet har framkommit i samband med 
undersökningarna som det här arbetet grundar sig på. Framförallt består 
benmaterialet av brända ben, men även obrända ben förekommer. Självklart 
så framkommer de brända benen i härden och i de fall obrända ben 
förekommer påträffas de intill härden. 

Tillsammans med ben från ren, ren/älg och däggdjur är fisk vanligast 
förekommande. När fiskben gått att artbestämma tillhör de sik, gädda och 
abborre. Gädda är den art som förekommer på flest lokaler. Inga säkert 
identifierade älgben förekommer i materialet, men kan givetvis förekomma 
i grupperna ren/älg samt däggdjur. Vad som emellertid är slående är att i 
de fall när ben gått att artbestämma från de båda grupperna har de i huvudsak 
kommit från ren. Brända hundben har framkommit i två härdar vid Atjekåive 
och från tre härdar har brända ben (svanskotor) från ekorre påträffats. På 
en lokal har benfragment från fågel framkommit. Vad det gäller de obrända 
benen, så tillhör de uteslutande ren när de kunnat artbestämmas. 

Tillsammans med härdens datering utgör benmaterialet en sluten enhet 
och i de fall det går att artbestämma benen så finns ett direkt samband 
mellan tid och näring/resurs. Det går alltså att få en uppfattning om 
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benmaterialets fördelning över tid från slutet av vendeltid och fram in i 
historisk tid. 

Fiskben finns representerade i materialet från slutet av vendeltid till tidig 
medeltid. Fiskben finns även i två härdar från historisk tid. Renben uppträder 
i analysmaterialet från ca mitten av vikingatid och sedan rätt så jämt fördelat 
in i historisk tid. En liknande tidshorisont har ren/älg. Gruppen med ben 
som enbart klassificerats till däggdjur finns jämt fördelad från slutet av 
vendeltid in i historisk tid. Hundbenen tillhör ca 1400-talet och ekorre slutet 
av vendeltid samt slutet av vikingatiden - början av medeltiden. 

Utifrån benmaterialets fördelning över tid så skulle man kunna påstå att ren 
tillsammans med ren/älg framträder som de viktigaste resurserna från mitten 
av vikingatid och framåt Från slutet av vendeltid och fram till mitten av vikingatid 
finns inga säkert identifierade ben av ren och ren/älg utan fisk dominerar. 
Emellertid utgör de ej artbestämda benen av däggdjur en osäker faktor. Den 
gruppen finns representerad från vendeltid och framåt och här kan det givetvis 
förekomma ben från ren eller andra däggdjur, som skulle förändra bilden av 
benmaterialets fördelning över tid. 

Det går inte att avgöra om renbenen kommer från tamrenar eller vilda 
renar, men benen från ren samt de fiskarter som går att bestämma går att 
hänföra till resursutnyttjandet inom ett skogssamiskt renskötarsamhälle från 
historisk tid, då insjöfisket tillsammans med små renhjordar utgjorde basen 
för försörjningen. Renbenens tidsperiod stämmer också väl överens med 
boplatsmönstrets konsolidering. 

9.5. Fynden 

Fyndmaterialet som framkommit är omfattande och utgörs av såväl 
bruksföremål som smyckeformer av olika typer och former. Den inledande 
frågeställningen om de samiska metalldepåernas förhållande till boplatser 
utgick ifrån de fynd som hade påträffats inom Rackträsk- och Östra 
Kikkejaurområdena. Fynd som tidigare enbart var kända från fyndmate
rialet i metalldepåerna påträffades nu även i en boplatskontext. De fynd 
från boplatserna som direkt anknyter till metalldepåernas utgörs av 
pilspetsar, yxformiga hängen, kedjehållare av brons, järnklyka, vikter, 
hästskoformigt spänne, hänge av brons med åttaformiga länkar och 
klockformiga hängen, fragment från ovala spännbucklor samt beslag av 
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brons. Hur dessa fynd har deponerats på boplatserna är svårt att säga, men 
de flesta av föremålen och då framförallt smyckeformerna har någon form 
av defekt som skulle kunna innebära att de kastats eller tappats på boplatsen. 
Pilspetsarna och vikterna är intakta och kan givetvis ha deponerats på 
liknande sätt. Fynden kan också ha nedlagts i samband med offer på 
boplatsen. 

Pilspetsarna och de yxformiga hängena tillhör en inhemsk samisk 
tillverkning och smyckeformerna av brons pekar framförallt på östliga 
kontakter. Ladogaområdet och Beloozero utgör två viktiga områden i de 
östliga kontakterna. Här har likadana smyckeformer av brons nedlagts som 
gravgåvor, medan de i övre Norrlands inland finns som boplats- och 
offerfynd. Föremålen har fått en ändrad innebörd. Österut tillhör föremålen 
gravskicket och i det samiska området utgör de offer med speciella 
ceremonier, men finns även på vardagens boplatser. 

Fynden av vikingatida vikter och mynt på boplatserna visar att den 
viktekonomi som fanns i övriga Norden även var aktuell i det vikingatida 
samiska samhället. Att vikter påträffas på boplatserna är en direkt indikation 
på handelsverksamhet. Boplatsen vid Rebraurjokk, där fyra vikter påträffades 
intill en härd, ligger perifert i jämförelse med vikten som påträffades vid 
Njallejaur som tillhör boplatskomplexet vid Östra Kikkejaurområdet. Det 
här indikerar att man inom det samiska samhället bedrivit en egen 
handelsverksamhet. Samerna har under den här tidsperioden enbart setts 
som passiva leverantörer av skinn, men jag menar att fynden indikerar en 
egen handel med omgivande samhällen och grupper. Handeln kan även ha 
bedrivits mellan olika samiska grupper, t ex skogs- och fjällsamer samt 
mellan samer inom det egna samhället, kanske i samband med handel av 
renar till den egna hjorden. Skulle handeln styras från marknadsplatserna 
som t ex vid Kyrkbyn i Piteå (Lundholm 1978) eller vid Arvidsjaur (Liedgren 
1997), så borde det även här finnas fynd som indikerar handel, men trots 
omfattande undersökningar har inga liknande fynd påträffats på dessa 
platser. 

Fynden av vikter och mynt på boplatser är en indikation på att det samiska 
samhället i skogslandet förändras under vikingatid. En förändring som 
betyder att någon form av kapitalism uppstår inom det skogssamiska 
samhället och ett sådant förhållande skulle innebära ett samhälle baserat på 
en begynnande renskötsel. Beroendet av tamrenar innebär ett annat 
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förhållande till renen än inom fångstsamhället. Renen betyder nu en privat 
ekonomisk resurs, till skillnad från tidigare då det var en kollektiv resurs 
(Ingold 1980, Kvist 1989:20). 

Som ett argument för att det egalitära samiska fångstsamhället bibehållits 
fram in i historisk tid är att det bland fyndmaterialet från förhistorisk tid 
inte finns några fynd som skulle indikera ett ojämnlikt samhälle. Fynden 
som nedlagts på de samiska metalldepåerna har tolkats som offer för att 
konservera jämnlikheten inom det samiska fångstsamhället "The destruction 
of prestige objects and coins by depositing them in sacrifiäal sites was one mechanism 
thatserved to preserve the sotiety 's egalìtarian character" (Mulk 1998:388). Emellertid 
finns en liknande rik föremålsvärld på boplatserna som på offerplatserna 
med mynt och "prestigeföremål". Det här visar att tolkningen om offrandet 
för att uppnå det egalitära samiska fångstsamhället kan ifrågasättas. Jag menar 
att den rika föremålsvärld som finns på boplatserna från vikingatid och 
medeltid ska ses som ett överskott som beror på ett begynnande samiskt 
seminomadiskt levnadssätt. Offrandet av metaller kan ses som ett tecken 
på överskott inom det samiska samhället. Manifesterandet genom offer
ritualer kan sägas ingå i det dåtida samiska samhällets ideologiska system. 
En jämförelse kan t ex göras med medeltidens kristna samhällen då stora 
mängder ädelmetaller togs ur cirkulation och placerades i kyrkor och kloster, 
vilket var en del av den tidens ideologiska och politiska maktsystem 
(Klackenberg 1992:38f). 

Wallerström har också diskuterat renskötselns introduktion utifrån Ingolds 
teori om att renskötseln innebär ett privat ägande = "kapitalism". Han 
finner inga tecken på att någon form av renskötsel har introducerats tidigare 
än under senare delen av medeltid. Utgångspunkten är mynten i de samiska 
metalldepåerna och eftersom samtliga mynt är genomborrade så menar 
han att de inte kan ha använts för handelsändamål. "The coins that have been 
found at the sacrifiäal sites, however, were not used as a means of payment by the 
Saami; all the coins were pierced and used forpendants. This indicates that this Saami 
population not was integrated into a market economy and— hence — were not capitalistic 
pastoralists" (Wallerström 2000:24). Även avsaknaden av fynd som går att 
relatera till det aktuella ekonomiska handelssystemet med hacksilver under 
vikingatid och tidig medeltid i Skandinavien, menar Wallerström, visar att 
det samiska samhället inte är inblandat i någon form av marknadsekonomi. 
Det skulle också utgöra en bekräftelse på att det samiska samhället 
fortfarande utgjordes av en fångstekonomi. 
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Jag menar att de nya boplatsfynden av vikter och mynt visar på ett samiskt 
samhälle i förändring med en egen handel och ett samhälle som är väl 
integrerat med de omgivande samhällenas handels- och ekonomiska system. 
Det här nya samiska samhället har sin bas i ett seminomadiskt levnadssätt. 
Det är inte så att samtliga samiska grupper inom det samiska bosättnings
området övergår till seminomadism, utan seminomadismen innebär 
ytterligare en ekonomisk differentiering inom det samiska området. 

Jakt och fiske finns representerade i fyndmaterialet i form av pilspetsar, 
harpunspetsar, metkrokar samt del från ett ljuster. Även om ett flertal 
pilspetsar har påträffats, så innebär det inte att det automatiskt är ett jakt-
och fångstsamhälle som nyttjat boplatserna. Det finns stora lokala variationer 
vad det gäller fynd av pilspetsar. Inga pilspetsar har t ex påträffats på 
boplatserna som består av stora rektangulära härdar i grupper på 6-10 härdar. 
Dessa härdgrupper har tolkats som basboplatser vintertid inom ett samiskt 
jakt- och fångstsamhälle i skogslandet (Mulk 1994:234). Om grupperna 
med stora härdar består av två till tre härdar skulle det utgöra jaktboplatser 
i skogslandet (Mulk 1994:235). Om det skulle vara så anser jag att man vid 
något tillfälle borde ha påträffat pilspetsar inom dessa härdgrupper. 
Pilspetsarna har framförallt påträffats vid de stora boplatskomplexen vid 
Rackträsk och östra Kikkejaur vid olika typer av härdar. 

Under 1600-1700-tal förändras jakten med handvapen, från att man tidigare 
i huvudsak använt pilbågen så kommer handeldvapen. Detta avspeglar sig 
också i fyndmaterialet på boplatserna från den tidsperioden. Inom Rackträsk 
och östra Kikkejaurområdet samt övriga undersöknings-områden påträffas 
handstöpta blykulor, kultänger och smältor av bly. Det finns en kontinuitet 
av fynd som visar på jakt från vikingatid fram in i historisk tid. Fynden som 
indikerar jakt avtar inte under någon tidsperiod utan vad som förändras är 
jaktredskapen. Inom undersökningsområdena finns dokumenterat en 
omfattande renskötsel under historisk tid. Fynden av föremål som kan 
hänföras till jakt under historisk tid visar att jakten var viktig inom det 
renskötande samhället. En mycket viktig del av jakten i samband med någon 
form av renskötsel är skyddsjakten mot rovdjur. Det innebär att jaktredskap, 
oavsett om det är ett jakt- och fångstsamhälle eller ett samhälle baserat på 
renskötsel, alltid kommer att nyttjas. 

De vanligast förekommande fynden på boplatserna är emellertid vad man 
skulle benämna vardagens föremål som knivar, synålar, eldstål, delar från 
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kopparkärl m m. Fynden avspeglar ett flertal aktiviteter på boplatserna. Att 
fyndmaterialet är så varierande med föremål som kan hänföras till såväl 
traditionellt kvinnliga som manliga aktiviteter indikerar att boplats-erna 
nyttjats familjevis. En slutsats av detta förhållande skulle kunna vara att det 
boplatsmönster som uppstår under vikingatid baseras på familjen och 
släktskapsförhållanden, med grupper på ca två till fem familjer som 
återkommande nyttjar områden med bra renbete. 

Även om importföremål förekommer i fyndmaterialet, så utgör föremål av 
inhemsk tillverkning huvuddelen av fynden. Smyckeformer och beslag av 
klippta kopparbleck tillsammans med pilspetsar, knivblad, harpuner m fl 
järnföremål har tillverkats på boplatserna. Smältor samt rester av klippta 
kopparbleck i och intill härdarna indikerar att metallhantering förekommit. 
Inom Östra Kikkejaurområdet finns två lokaler som visar att redan under 
vendeltid har det förekommit någon form av metall-bearbetning. På en av 
lokalerna påträffades en bottenskålla i en mindre grop i en härdliknande 
anläggning. I anläggningen framkom även ett tiotal mindre smältor med 
glaserad yta. Intill en härd en bit från anläggningen framkom även tre inte 
färdigbearbetade pilspetsar. På den andra lokalen var smältorna mer 
järnhaltiga. Inom Rackträskområdet har fyra råämnen av järn påträffats. 
Ett av råämnena kan utgöra ett ämne till en pilspets eller kniv. De här 
slaggerna tillhör inte någon framställning av råvaror utan får ses som 
restprodukter vid bearbetning av råämnen, smide och/eller gjutning. 

Små och enstaka smältor påträffas ofta i härdarna. Smältorna i härdarna 
från historisk tid utgörs oftast av bly och är rester efter tillverkning av 
blykulor. Det finns även smältor av tenn som kanske framförallt har att 
göra med tillverkning av smycken. Ingen analys har emellertid utförts av 
slaggerna och smältorna i fyndmaterialet, så en sådan bearbetning skulle 
säkert tillföra ny kunskap om metallhantverket på boplatserna. Metall
bearbetning av olika råämnen har förekommit på boplatserna från vendeltid 
fram i historisk tid. Någon metallframställning har inte kunnat konstateras, 
utan metallerna har förmodligen införskaffats i samband med kontakter 
med omgivande områden. 
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10. Sammanfattning 

Den här studien har utifrån ett arkeologiskt material som framtagits ge
nom arkeologiska fältarbeten försökt besvara frågor om det samiska sam
hällets utveckling i övre Norrlands skogsområden under yngre järnålder 
och medeltid. Frågeställningarna har direkt relaterats till inventeringar och 
undersökningar av boplatser. Avhandlingen kan sägas beröra två stora 
fyndkomplex, de samiska offerplatsfynden (metalldepåerna) samt boplats
lämningar som består av härdar. De inledande fältarbetena styrdes av frå
geställningar om sambandet mellan de samiska metalldepåerna och bop
latser. Inom det stora boplatskomplexet vid Rackträsk hade framkommit 
ett flertal fynd som direkt anknöt till fyndmaterialet på depåerna. Ett lik
nande förhållande hade konstaterats vid Östra Kikkejaur där en intresserad 
privatperson, Artur Vesterberg också hade påträffat fynd som tidigare en
bart påträffats på metalldepåerna. Vid de kommande arkeologiska fält
arbetena inom Östra Kikkejaurområdet visade det sig även här att fynden 
hade framkommit på boplatser. 

Följaktligen blev den inledande frågeställningen: Fanns det ett liknande 
boplatsmönster vid de samiska metalldepåerna? Boplatsmönstret karaktä
riserades av härdar som förekom i grupper på 2 - 5 härdar, men härdarna 
kunde även förekomma ensamliggande. Målsättningen med den inledande 
fältinventeringen var att påträffa detta boplatsmönster vid de aktuella metall
depåerna. Totalt är 12 samiska metalldepåer kända och av dessa är åtta 
belägna i skogslandet. Inventeringar vid sju av metalldepåerna i skogslandet 
samt vid en i fjällmiljö genomfördes. Vid sju av metalldepåerna påträffades 
ett liknande boplatsmönster som vid Rackträsk och Östra Kikkejaur. Bop
latser hade tidigare inte påträffats vid de samiska metalldepåerna. Den på
följande frågeställningen var då om det fanns ett tidsmässigt samband mel
lan de påträffade boplatserna och metalldepåerna. Rackträskundersök-
ningarna hade visat på en vid spridning över tid av boplatsmönstret, från 
vikingatid in i historisk tid. Det fanns även en tidig datering till Kr.f, men 
dateringarna tillhörde framförallt yngre järnålder och framåt. Undersök
ningar av boplatser utfördes vid fyra av metalldepåerna, Atjekåive, Saivo, 
Gråträsk och Vindelgransele. Boplatserna vid Atjekåive och Saivo hade 
b r u k a t s  u n d e r  s a m m a  t i d s p e r i o d  s o m  d e  s a m i s k a  m e t a l l d e p å e r n a ,  d v s  
800-1350 AD. Från härdarna som undersöktes vid Tjautjer, Gråträsk har 
inga kolprover analyserats, men fynd av en pilspets som typologiskt kan 
dateras till vikingatid gör att även boplatserna här kan anses ha brukats 
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under samma tidsperiod. Härdarna som undersöktes vid Vindelgransele 
har något yngre dateringar än metalldepåerna, men övriga härdar som re
gistrerades här kan mycket väl ha nyttjats under metalldepåernas tidsepok. 

Resultat från de inledande frågeställningarna om hur boplatskomplexen med härdar 
förhåller sig till de samiska metalldepåerna visade att ett tidsmässigt samband förelåg. 
Det innebar även att boplatsmönstret ska studeras som ingående i ett samiskt kultur
landskap från framförallt vikingatid och fram in i historisk tid. 

För att mer ingående studera boplatsmönstret i skogslandet utsågs nya 
undersökningsområden. Undersökningsområdena är belägna inom 
Arjeplogs och Arvidsjaurs kommuner inom vad som idag utgör skogs
samiska kärnområden. Inom undersökningsområden fanns rika lämningar 
efter historiskt kända skogssamiska visten, vilket var viktigt för valet av 
område. Det fanns alltså möjligheter att jämföra förhistoriska visten med 
historiska lämningar. Närheten till de bägge referensområdena Rackträsk och 
Östra Kikkejaur var också avgörande för valet av undersökningsområden. 

Tanken med den fortsatta studien av boplatsmönstret var att genom olika 
frågeställningar försöka få en uppfattning om det samiska samhällets nä
ringar och ekonomi under ifrågavarande tidsperiod. En viktig fråga var om 
att det var en begynnande renskötsel som kunde utgöra orsaken till det 
uppkomna boplatsmönstret. Skulle frågeställningar rörande boplatsernas 
organisation och kontinuitet, härdarnas morfologi och fyndmaterialet kunna 
ge möjligheter att knyta boplatsmönstret till ett begynnande skogssamiskt 
seminomadiskt levnadssätt? Khazanovs definition av seminomadism, ren
skötsel tillsammans med jakt, fiske samt teorin om att en renskötsel upp
kommer enbart i relationer med andra grupper ansåg jag vara fruktbara att 
applicera på det arkeologiska materialet. Även Ingolds uppfattning om att 
tamrenar innebär ett annat förhållande till renen än det man har inom ett 
fångstsamhälle, vilket även förändrar samhället från ett kollektivt ägande 
(fångstsamhället) till ett privat ägande var relevant att studera. 

Undersökningar av ett flertal grupper med härdar genomfördes inom de 
utvalda undersökningsområdena. Objekten valdes med avseende på antal 
härdar i gruppen, härdarnas form samt boplatsernas lokalisering. Resulta
ten från undersökningarna visade på att härdgrupper med ett större antal 
härdar, 6 — 10 st hade byggts upp över tid med ca 2 — 3 härdar vid varje 
boplatstillfälle. Härdgrupper med ca ett 10-tal härdar anlagda på linje finns såväl 
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under vikingatid som under historisk tid, men härdarna i grupperna har inte anlagts 
samtidigt Härdgruppernas linjära oiganisering har i de flesta fallen en topografisk 
förklaring men det finns även grupper där härdarna ej ligger på linje. 

Dateringarna på härdarna visar entydigt på att en förändring av boplats
mönstret sker under början av vikingatid. Boplatserna anläggs nu långt 
inne i skogslandet vid myrar, kallkällor, bäckar och småsjöar och vad som 
framförallt karaktäriserar härdarnas lokalisering är att de har anlagts i om
råden med bra renbete. Enstaka dateringar finns från Kr. f och fram till 
början av vikingatid, men de är för få för att några större slutsatser ska 
kunna dras. Troligtvis tillhör huvudelen av boplatserna från den tidsperio
den fortfarande de strandanknutna jakt- och fångstboplatserna. 

Boplatserna påträffas ofta i miljöer där det finns historiskt kända samiska 
visten och härdarnas form, konstruktion och storlek visar på stora likheter 
med härdarna i kåtorna från historisk tid. Den vanligaste formen på härda
rna är oval och rektangulär. Det avgörande är inte formen utan vad dessa 
två former innebär. Bägge formerna innebär en avlång utsträckning, vilket 
gör att utrymmet i en kåta blir maximalt. Man får det största utrymmet på 
ömse sidor om härden. Rummet längst in i kåtan utgör köksdelen, vilket 
gör det mindre viktigt storleksmässigt. Det var även ett heligt område som 
enbart fick passeras i samband med speciella ceremonier. Likaså är området 
vid dörröppningen inte viktigt vad det gäller ytan. Att härdarna har dessa for
mer gör att man kan anta att de varit överbyggda av tältkåtor. Dateringarna på 
härdarna visar också på en kontinuitet från vikingatid till historisk tid. 

Ett rikt fyndmaterial har framkommit i samband med undersökningar på 
boplatserna och det indikerar ett utåtriktat dynamiskt samiskt samhälle med 
rika kontakter. Föremålen har en stor variationsbredd, med såväl bruksfö
remål, olika smyckeformer och även rester från metallhantering i form av 
slagg har påträffats. Ett flertal av föremålen är av inhemsk tillverkning som 
ornerade kopparbleck, tennsmycken och troligtvis även knivar, pilspetsar 
m fl järnföremål. Någon metallframställning har inte kunnat konstateras 
utan metallhanteringen har utgjorts av smide och gjutning. 

Ett av de mest avgörande bevisen för att det samiska samhället var väl 
integrerat med dåtidens ekonomiska handelssystem är fynden av vikter och 
mynt på boplatserna. Intill härden A 1 vid Rebraurälven 1 påträffades fyra 
vikdod av bly överdragna med en bronslegering. Inom boplatskomplexet 
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vid Njallejaur inom Östra Kikkejaurområdet påträffades ett vikdod av brons. 
Samtliga vikter är kulformiga med motstående avplanade poler och vikt
lodens vikt visar att de brukats i samband med vägande av silver. Intill 
anläggningen A 4 på lokalen 19 vid Njallejaur påträffades fyra vikingatida 
mynt tillsammans med ett hästskoformigt spänne. Mynten kommer från 
det tyska riket samt intilliggande områden och har präglas 983-997 AD. Till 
skillnad från offerplatsernas mynt var inget av mynten genomborrat. Ett 
av mynten var sönderklippt vilket var vanligt inom det rådande handels
systemet med hacksilver. Dessa boplatsfynd samt även fyndet av fem vik
ter och en vågskål på offerplatsen, Unna Saiva visar att inom det samiska 
samhället har en privat ekonomi uppstått. Man bedrev själv handel inom 
det samiska samhället, med andra samiska grupper och andra närliggande 
grupper. Det tolkar jag som att innehavet av tamrenar har fått stor bety
delse inom det samiska samhället. Handelsverksamhet inom ett nomadi
serande samhälle indikerar enligt Ingold och även Kvist att tamrenar ägs av 
en person eller en familj (Ingold 1980, Kvist 1986:33). Fångstsamhället har 
förändrats till ett kapitalistiskt samhälle. Följande tendenser menar jag också 
indikerar en övergång till ett seminomadiskt levnadssätt; 

Det förändrade boplatsmönstret då boplatserna lokaliseras till områ
den med bra renbetesmarker. 
Boplatsernas organisering. 
Härdarnas dateringar. 
Härdarnas former och konstruktion. 

Den rika föremålsvärlden inom det samiska samhället innebar rika kontak
ter med utomstående grupper. Kontakter med andra grupper skulle enligt 
Khazanov innebära en förutsättning för en introduktion av tamrenar i sam
hället. Det menar jag också är möjligt att konstatera utifrån det arkeolo
giska materialet. Inom det samiska samhället fanns en valmöjlighet att 
anamma ett seminomadiskt levnadssätt och det är inte så att alla inom det 
samiska samhället accepterar det nya levnadssättet. En differentiering inom 
samhället uppstår. Det kanske även är så att det under yngre järnålder etableras 
ett dynamiskt skogssamiskt samhälle i övre Norrlands skogsområden. 
De brända människobenen som påträffades i och intill anläggningen A 4 
vid Njallejaur i Östra Kikkejaurområdet återstår att studera mera ingående. 
Dateringen av fynden som påträffades i anslutning till benmaterialet stäm
mer tidsmässigt väl överens med fynden som påträffades intill härden A 
loch det indikerar att kremeringen tillhör boplatsmiljön. Det finns emel
lertid många frågetecken kring anläggning A 4 som är både inspirerande 
och spännande att räta ut i framtiden 
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11. Framtida forskningsfält 

I.1. Gravskick 

En av de mest angelägna forskningsuppgifterna att gå vidare med är frågor 
kring kremeringen vid anläggningen A 4 vid Njallejaur inom Östra Kikke-
jaurområdet. Skulle detta innebära ett gravskick som finns allmänt företrädd 
i övre Norrlands inland, skulle det besvara många frågor kring avsaknaden 
av gravar under yngre järnålder i övre Norrlands inland. Det skulle även ge 
upphov till ett flertal nya frågeställningar om t ex kulturell identitet, 
assimilering, kontakter och upptagande av ett nytt gravskick. Det är en 
grundforskning som behövs och den kan utföras med hjälp av resultaten 
från och med fortsatta undersökningar vid anläggningen A 4 och andra 
fältarbeten inom t ex Östra Kikkejaurområdet och Rackträsk. 

II.2. Metallhantering 

Bland fyndmaterialet på boplatserna finns ett flertal rester efter metall
hantering som slagger och råämnen. Inga analyser eller bearbetningar har 
utförts av dessa fynd. Trots att det finns ett flertal fynd efter metall
bearbetning, så finns nästan ingen kunskap om metallhantering i övre 
Norrland under förhistorisk tid. 

För att vidare studera dynamiken i det samiska förhistoriska samhället finns det 
nu möjligheter att mera ingående studera olika delar av det samiska samhällets 
näringar. En mycket viktig del i det samiska samhällets utveckling är brukandet 
av metaller samt vilket ekonomiskt system metallhanteringen tillhör. 

Frågeställningar om den yngre järnålderns metallhantering bör i en inledande 
fas också inriktas på frågor som berör grundforskning: 
— Vilken typ av metallbearbetning går det att konstatera; gjutning, smide, 
j ärnframs tällning? 
— Vilken/vilka av följande betydelser kan metallhanteringen ha haft inom 
det samiska samhället: 
Symbolisk (offer), ekonomisk (handel), social (prestige)? 
— Vilka metaller har brukats (bly, tenn, brons, järn m fl)? 
— Kan metallhanteringen sammankopplas med introduktionen av ren
skötseln? 
— Vad finns det för lämningar i övre Norrland som kan sammankopplas 
med metallbearbetning, t ex härdar, kokgropar, kolningsgropar? 
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12. Slutord 

Jag har tolkat de förändringar av boplatsmönstret som påbörjas i slutet av 
vendeltid som ett resultat av en begynnande renskötsel inom det samiska 
samhället. Det boplatsmönster som uppstår visar stora likheter med 
historiskt kända boplatsmönster som karaktäriserar skogssamiska viste
platser, framförallt vad det gäller lokaliseringen till marker med goda 
renbeten. Under bronsålder och äldre järnålder är boplatserna anlagda på 
strandpartier intill sjöar och karaktäriseras framförallt av skärvstens-
packningar och spridda skörbrända stenar (Edbom & Liedgren & Nilsson 
2001:83). Vad som händer med boplatsmönstret i övre Norrlands inland 
från ca Kr f fram till vendeltid är svårt att uttala sig om, eftersom få dateringar 
på boplatser finns från den tidsperioden. 

En rik materiell kultur följer med det förändrade boplatsmönstret och kanske 
det förändrade utnyttjandet av renen är ett resultat av detta. Inom det samiska 
samhället bedrivs en egen handelsverksamhet som troligtvis innebär sociala 
skiktningar inom det samiska samhället. Familjen utgör grunden för den 
sociala organisationen. Den begynnande renskötseln bedrivs i kombination 
med jakt och fiske. 

Det här arbetet behandlar främst ett boplatsmönster som finns i skogslandet 
i de centrala delarna av övre Norrlands inland. Det finns säkert stora 
variationer av det samiska samhället i Norra Fennoskandia samtidigt som 
det också finns lokala variationer. Det är inte så att alla inom det samiska 
samhället började med renskötsel. Från historisk tid finns det exempel på 
grupper av samer som inte bedrev renskötsel, söm t ex fiskarsamerna i 
övre delarna av Pite älvdal och de samer som blev nybyggare. I Arjeplogs 
kommun anlades de fem första nybyggena under 1700-tal av samer (Bylund 
1956). En differentiering av resursutnyttjandet inom det samiska samhället 
har säkert förekommit redan innan den historiska tidseran. 

Som en avslutning citerar jag I. Storli: "Mypointis thatitdoes not matter whether 
the domisticated herds consisted of 10, 20, 50 or 200 animals. Ukewise, it does not 
matter whether hunting andfishing retained their importarne as food sources. What is 
important is what impact the exploitation of domisticated reindeer as a food source had 
on the lifestyle as well as on the vaine system" (Storli 1996:110-111). Jag tolkar att 
förändringarna av boplatsmönster och den rika materiella kulturen är ett 
resultat av ett förändrat nyttjande av renen som tamdjur, från ett tekniskt 
hjälpmedel till en födoresurs. 
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13. Tjoahkkåjgäsos 

Dån åtsådimbargon gähttjalav arkeologalasj gieddemateriåla viehkijn 

gatjälvisåjt våsstedit same sebrudagå åvddånime birra nuorap 

ruovddeåjgen ja gasskaåjgen bajep Norrlånda vuovddeguovlojn. 

Gatjålviså badjånin gieddebargo ja årudagåj åtsådime aktavuodan. Måhttå 

javllat muv barggo guosskå guovte stuorra gåvnostjoakkåldahkaj, same 

värrosadjegåvnnusijda (metållavuorkåj da) ja årudakbåtsidisåjda årranijesa. 

Muv ålggogieddebargon lidjin gatjålviså badjånam såme metållavuorkåj ja 

årudagåj gasskasasj guoskadusåj birra. Råhkåvrie stuorra årudakguovlon 

lidjin suhte gåvnnusa ihtåm, maj vidjura dajt njuolgga 

metållavuorkkågåvnnusijda tjadnin.Vargga sämmilågåsj gåvnnusijt lij 

Artur Vesterberg Luvliebe Giehkajåvrie guoran gåvnnam, ma åvddåla 

dåssjå val metållavuorkåjn lidjin ihtalam. Ma*nep arkeologalasj 

gieddebargon Luvliebe Giehkajåvrie dåfojn ajtu dakkir gåvne gåvnnujin, 

ma aj årudagåjn lidjin. 

Dassta badjånij vuostasj gatjålvissan: Gåvnnuji gus muodugasj 

årudakvidjura såme metållavuorkåjn aj? Ajnnasa dåjn årudagåjn lidjin 

årrana, 2-5 juohkka sajen, valla muhttijn aj aktu. Gieddebargo vuostasj 

ulmmen lij dåv årudakvidjurav såme metållavuorkkåsajijn aj gåvnnat. 

Dålla dajs dåbddåp 12 ja dajs gåktsa li vuovddeednamin. Dahkiv 

gieddeåtsådimbargov gietjan dajs metållavuorkåjs vuovddeednamin ja de 

vii avtan sajen duoddarin. Gietjan metållavuorkkåsajen gåvnniv 

muodugasj årudakminsstarav gå Råhkåvrie ja Luvliebe Giehkajåvrie 

lahka. Åvddåla älle årudagå såme metållavuorkkåsajij lahka gåvnnum. De 

badjånij vas gatjålvis, jus åjge gåktuj årudagåj ja metållavuorkåj ga ska n 
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aktavuohta gåvnnuj. Råhkåvrie åtsådibme vuosedij årudagåjt 

vikin*gaåjges gitta histårjålasj åjge rådjåj.Gåvnnuj aj årra 

åjggemierredibme Kr. r:bmåj, valla ienemuså lidjin nuorap ruovddeåjges 

ja dallutjis åvddålijguovlluj. Nieljen metållavuorkkåsåjen, Åtjekåjven, 

Såjvan, Järbmuren ja Vidduolsuwanin, då årudakgoajwoma dagåduwin. 

Åtjekåjve ja Såjva årudagå lidjin anon dan*ga åjge gå såme 

metållavuorkkåsaje, d.j. 800-1350 AD. Årviesjåvrie Såjva (Järbmure lahka) 

ja Järbmure årranijs älle tjahtagähttjalime sniwa guoradalåduwam, valla 

njuollasjnjuhtjegåvnos vikin*gaåjges vuoset muv mielas årranij 

adnemåjgev sämmiåjggåsattjan. Vidduolsuwana årrana li 

metållavuorkkåsajijs nuorabuttja, valla ietjå årrana dånna måhtti galla 

metållavuorkkååjggåj aj gullut. 

Vuostasj gatjålvisåjda, årudagåj ja daj årranij åjggemierredime birra, 

måhttiv våsstedit såme metållavuorkkåsaje gullujin sämmi åjggåj. Dajna lij 

tjielgas årudagå aj gullujin såme kultuvrraednamij ållagasj vikin*gaåjge 

råjes gitta histårjålasj åjge rådjåj. Tjiegn*alappot gehtjadittjat 

årudakminsstarav vuovddeednamin, de ådå åtsådimguovlojt vålljijiv 

Àrjepluove ja Årviesjåvrie komuvnaj guovddelamos vuovddesåme 

dajvajn. Dåjn åtsådimguovlojn lidjin enas histårjålasj åjge 

årudakbåtsidisåjs, mij lij åjnas muv vålljidijn guovlov. Dåjna lij de 

måhttelis åvddåhistårjå ja histårjålasj båtsidisåjt buohtastahttet. Oanegis 

gasska dajs båjkijs Råhkåvrråj ja Luvliebe Giehkajåvrråj lij årijs 

åjnnasamos åtsådimsajij vålljidijn. 

Åtsådimbargo joarkedijn de åjggomussan sjattaj vuovddeednama 

årudakvidjurijt aj gehtjadit dån åjge såme sebrudagå älådusåj ja 
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ekonomidja hårråj. Äjnas gatjålvis lij jus ålgge boatsojsujtto lij siwan dasi, 

gåktu årudagå lidjin dahkkum. Gatjålvissan lij dàlia jus årudagåj 

organisasjåvnås ja aktelis adnemis, àrranij morfologidjas ja 

gåvnosmateriålas lij måhttelis årudakvidjurav ålgge vuovddesåme 

viessomtjärddaj tjadnat. Khazanova definisjåvnnå belutjåhtålimes, 

boatsojsujtos aktan miehttsebivdujn ja guollimijn, ja åjådus boatsojsujto 

birra sjadden aktisasjdåjmajs ietjå almasjjuohkusij, lijga muv mielas 

åjnnasa mujttet arkeologalasj materiålav 

åtsådattijn. Ajnas lij aj gehtjadit Ingolda åjådusåv boatsojsujttijiddje ja 

bivdde sebrudagåj birra, majn li sierra vuojno boahttsujda ja gåttijda. Dat 

merkaj sebrudagån aktisasj åbmudakäjgo rievddi aktugattjaj åbmudahkan. 

Suhte årranjuohkusav åtsådiv guovlojn, majt lidjiv vålljim årranij lågo ja 

håme diehti ja aj årudaksajij gåktuj. Båhtusa vuosedin årranjuohkusa majn 

lidjin ienep årrana, 6-10, lidjin guhkep åjggudagån dagåduwam, 2-3 

årrana juohkka årudakbåle. Àrranjuohkusijn, gånnå lidjin 10 årrana 

båjkke, lidjin årrana råjdon ja gullujin goappätjagå vikin*gaåjggåj ja 

histårjålasj åjggåj, valla ällim avta baie biejaduwam. Ednamvidjurijs 

(topografidjas) li årranjuohkusa ålu råjdduj biejaduwam valla gåvnnujin aj 

årrana ma ällim råjdon. 

Arranij åjggemierredibme tjielggasit vuoset årudakhåme rievddamav 

vikin*gaåjge ålgon. Dan åjge årudagå lidjin guhkken vuomijn jiekkij, 

ådjagij, jågåj ja jåvråtjij lahka, ja åjnnasabmusit årrana lidjin buorre 

guohtomij lahka. Ajnegis åjggemierredime li Kr. r:mes gitta vikin*gaåjge 

ålgguj, valla ilå binnå åjnnasamos båhtusijt mierredittjat. Jåhkedahtte 

ienemus dan åjggudagå årudagåj s li jåvrgåttij bivddoårudagå. Årudagåj t 

gåvnnå ienemusåt dajvajn, gånnå såme årudagå aj histårjålasj äjgen li ja 

235 



årranij dahkamvuohke, stuorrudahka ja håme lidjin vargga histårjålasj 

åjge goahteårranij muoduga ja stuore. Ienemusåt li år rana 

jårbbåguhkkudiså ja nieljetjiegaga. Mierrediddje ij le håbme åjnat mav då 

guokta håme merkahibå. Goappåtja libå guhkkudagå guovlluj ja dajna 

goade goappåsj biele saddjåbun sjaddaba. Boassjo le goades val unna 

oasåsj. Båssjudahka lij goade åjlis oasse, mav aktak ittjij oattjo vasset 

ietjån gå sierra mänoj. Uksagiehtje ij le ga stuorre goade vijddudagå 

hårråj. Årranij håmijs måhttå årwedit dajt låvdagådij årranin. 

Àjggemierredime vuosedi aktelisvuodav vikin*gaåjges histårjååjggåj. 

Årudagåjt åtsådattijn valjes gåvnosmateriålla le ihtåm, mij såme sebrudagå 

stuorra aktavuodav ålggolijguovlojda vuoset. Gåvne ålot sirrin nubbe 

nuppes ja lidjin adnogåvne, duon dån lågäsj herva ja metållabargojs 

båtsidiså. Allo gåvne lidjin goahtedago degù girjaduwam guohpårduolbo, 

dadneherva ja jåhkedahtte aj nijbe, njuollasjnutje ja ietjå ruovddegåvne. 

Metålladahko ietjastis ij diehttu, åjnat metållabarggo lij smirjjo ja liejkkim. 

Buoremus duodastusåjs såme sebrudagå integreremis dallusj biednik- ja 

oasestimvuogådahkaj le årudagåj viehkkim- ja biednikgåvnnusa. Arrana 

Al guoran Ribråvrjuhkan lahka gåvnnujin niellja slidjaveja, maj birra lij 

brånssåsägodus. Njallajåvrien Luvliebe Giehkajåvrie årudakdajvajn 

gåvnnuj brånssåveja. Gåjkka vedjaga li kuvlaj muoduga valla binnåt 

duolba muoduga lidjin aj goappåk bielen ja daj låssudahka vuoset anov 

silbbaviehkkidijn. Njallajåvrie 19. gåvnossåje årrana A4 lahka gåvnnujin 

niellja biedniga vikin*gaåjges aktan hestaskuova muoduk ruohkijn. 

Biedniga Tuskas ja dan biråsdajvajs båhti ja li 983-997 AD dagåduwam. 

Dajs biednigijs avtanik ij lim råjgge värrosajij råjggam biednigij 
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sieradussan. Akta dajs gåjt lij tjuohpaduwam, mij lij dåhpen 

biednikduksimåjgen silbbabiednigij hårråj. Då årudakgåvnnusa ja aj vihtta 

vedjaga ja akta viehkkimgårre Unna Såjva värrodimsajes, vuosedi same 

sebrudahkaj lij juo buorre mudduj aktugattjaj ekonomiddja sjaddam. Ietja 

oasestin sebrudagåniså ja ietja såmij ja almasjjuohkusij lahkusin. Muv 

mielas dåt duodas boatsoj lij åjnas oabmen same sebrudahkaj sjaddam. 

Oasestibme same jåhtålimsebrudagån dåv aj vuoset Ingolda ja Kvista 

müta. Bivddosebrudahka lij kapitalistalasj sebrudahkan sjaddam. Då åssje 

lidjin muv mielas märkkan belutjåhtålimviessomtjerdas. 

- Rievddam årudakvidjura ja årudagä, ma gåvnnuji dajvajn gånnå li buorre 

guohtomednama. 

- Årudaksajij organiserim. 

- Ärranij åjggemierredibme. 

- Ärranij håme ja dahkamvuohke. 

Valjes gåvnnetjoakkåldagå såme sebrudagån vuosedi stuor aktavuodav 

ietjå almasjjuohkusijda ålggolin. Dakkir aktavuoda li Khazanova milta 

vuodon boatsoj sujttuj. Muv mielas arkeologalasj materiålla dav aj vuoset. 

Såme sebrudagån lij måhttelis belutjåhtålimviessomtjerdav vålljit, valla 

ettjin gåjka dav dåhkkida. Dassta bådij de viessomuhå sierralågåsjvuohta 

såmij gaskan. Nuorap ruovddeåjgen dåvk de badjånij daj hårråj 

doajmmalis sebrudahka bajep Norrlånda vuovddesåme guovlojda. 
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14. Summary 

This thesis seeks to answer some of the questions on the late Iron Age and 
Medieval development of the Sami society of greater Norrland's (Sweden) 
forest area. The research is direcdy linked to field surveys and excavations 
at archaeological sites. Two large scale context groups are covered in this 
study: Sami sacrificial sites (metal deposits); and setdement sites, which are 
identified by the remains of hearths from kåta (hut) dwellings. The aim of 
the initial field work was to identify a possible relationship between the 
Sami metal deposits and setdements. Within the extensive settlement 
complex at Rackträsk, several finds have been made which can be direcdy 
related to the material at the deposit sites. A similar relationship has been 
postulated for Östra Kikkejaur where an interested locai resident, Arthur 
Vesterberg has also found artefacts which had only previously been found 
in the metal deposits. Subsequent fìeldwork in the Östra Kikkejaur area 
showed that the finds were from occupation sites. 

Consequendy it became interesting to investigate as to whether a similar 
setdement pattern existed at the other Sami metal deposit sites. Groups of 
two to five hearths are characteristic of the settlement sites, although 
individuai hearths can also be found, and field survey was directed at finding 
this pattern at the actual metal deposit sites. Twelve Sami metal deposit 
sites are known, eight of these being in the forest area. Field surveys were 
undertaken at seven of the forest sites and one mountain site, and a 
setdement pattern similar to that at Rackträsk and Östra Kikkejaur was 
found at seven of these sites. Setdements have not previously been found 
at Sami metal deposit sites. Having shown a link, the next problem was to 
identify the chronological relationship between the setdement and deposit 
sites. The investigations at Rackträsk produced dates ranging from the Viking 
period into historical times over the extent of the site, although the majority 
of the dates at the other sites are late Iron Age and låter, with one 
exceptionally early date at around the birth of Christ. Four of the dwelling 
places at metal deposit sites were investigated in more detail — Atjekåive, 
Saivo, Gråträsk and Vindelgransele. The Atjekåive and Saivo setdement 
sites were shown to have been active under the same period as the respective 
Sami metal deposits, that is to say 800-1350 AD. No C14 dates have been 
obtained from the hearths excavated at Tjautjer, Gråträsk, but the discovery 
of an arrow head typologically dated to the Viking period suggests that 
these sites have also been active under the same period. The excavated 
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hearths at Vindelgransele have somewhat younger dates than the respective 
metal deposits, although the other (undated) hearths registered here could 
very well have been used concurrendy with the metal deposits. 

As a result of the initial investigations, it was shown that a chronological 
relationship existed between the settlement complexes with hearths and 
the Sami metal deposits. This implies that settlement patterns should be 
thoroughly investigated in any study of the Sami cultural landscape, especially 
where the period of time spänning from Viking-Historical times is 
concerned. 

Further study areas were identified in order to gain a more detailed 
understanding of settlement patterns in the forest area. These areas can be 
defined as the core of the present day forest Sami region, and are to be 
found within the counties of Arjeplog and Arvidsjaur. Remains of known 
historical Forest Sami occupation sites are abundant here, which provides 
excellent possibilities for the comparison of pre-historic and historical sites. 
In addition, the close proximity of the reference areas Rackträsk and Östra 
Kikkejaur make these ideal areas for investigation. 

The aim of this more detailed study was to gain a deeper understanding of 
Sami liveühood and economy during the aforementioned time period. An 
important question is whether the incipient reindeer husbandry could be 
responsible for the development of the settlement pattern. Could an 
examination of the settlement's organisation and continuity, the hearth's 
morphology and the artefacts make it possible to link the settlement pattern 
to the early development of a semi-nomadic Forest Sami way of life? It was 
deemed productive to apply Khazanov's (Khazanov 1984) definition of 
semi-nomadism, that of reindeer husbandry together with hunting and 
fishing, along with the theory that reindeer husbandry only occurs in 
relationships with other groups, to the archaeological material. It was also 
relevant to investigate Ingold's (Ingold 1980) idea that tame reindeer imply 
a different relationship to reindeer than that present within a trapping society, 
a change which even pushes the society from collective ownership to private 
ownership. 

Several groups of hearths within the chosen areas were excavated. The 
former being selected on the basis of the number of hearths in the group, 
the form of the hearths, and the location of the dwelling sites. Results 
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showed that groups with larger numbers of hearths (6-10) had been built 
up over rime, with 2-3 hearths per occupation event. Groups with about 10 
hearths arranged linearly can be found from the Viking period and historical 
times, these too being built up over rime. The linear arrangements can 
normally be explained in terms of topography, but there are however, equally 
large groups that are non-linear and cannot be similarly explained. 

The hearth dates clearly show that a change in setdement pattern occurred 
during the start of the Viking period. After this point setdements are 
established deep into the forest land by bogs, springs, streams and small 
lakes, with the overriding factor being the dose proximity of good reindeer 
grazing land. There are a small number of dates from around the birth of 
Christ to the beginning of the Viking period, but they are too few for any 
further conclusions to be drawn. The majority of the sites from this period 
are probably still shore-bound hunter-trapper setdements. 

The setdements are often found in environments where there is known 
historical Sami occupation, and the form, construction and size of the 
hearths are often very similar to those within historical kåta. The hearths 
are most commonly oval or rectangular, although it is the implications of 
these shapes that is the most important factor rather than the form of the 
hearth itself. Both shapes imply an oblong extension, which maximises the 
potential space inside the kåta, with the largest floor areas being on opposite 
sides of the hearth. The kitchen area, where a large surface area was not 
necessary, and which was also considered holy and could only be passed 
during certain ceremonies, made up the smaller space furthest away from 
the door. Similarly, the area near the door opening did not require much 
space, and thus was to be found adjacent to the other short side of the 
hearth. This structure allows one to assume that the hearths were covered 
with tent huts as shown in historical records. The dates also show a continuity 
from Viking to historical times. 

A rieh find material has been retrieved from the excavations, indicating a diverse 
and well connected Sami society with extensive contacts. The artefacts cover a 
wide spectrum, with utilitarian objects, jewellery and even slag from metal 
working. Several of the artefacts are of native origin, including ornamented 
copper plates, tin jewellery and most probably knives, arrow heads and other 
iron products. There is no evidence of iron production on the sites, and the 
metal processing has consisted of forging and casting. 
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Some of the most conclusive pieces of evidence for a Sami society well 
integrateci with the contemporary economic trade system are the weight 
and coin finds. Four bronze-alloy coated lead balance weights were found 
adjacent to hearth A 1 at Rebraurjåkk, and a bronze balance weight was 
found within the Njallejaur setdement complex in the Östra Kikkejaur area. 
Ali the weights are spherical with flattened poles, and their magnitudes 
show that they were used in connection with the weighing of silver. Four 
Viking period coins and a horseshoe formed fastener were found beside 
context A 4, Njallejaur area 19. The coins are from the German realm and 
neighbouring areas, and were minted between 983 and 997 AD. Unlike the 
coins from the ritual sites, these were not pierced. One of the coins was cut 
to pieces, as was common within the prevailing trade system's use of chopped 
silver. 

The finds at these dwelling places, together with the five weights and a 
balance dish found at the sacrificial site Unna Saiva, show that a private 
economy system had developed within Sami society. Individuais undertook 
commercial activities within the Sami community, with other Sami groups 
and other nearby groups. In my interpretation the ownership of tame 
reindeer has gained great meaning within Sami society. According to Ingold 
(1980) and Kvist (1986:33), commercial activity within a nomadic society 
indicates that the tame reindeer are owned by one person or a family, and 
that the hunting society has developed into a capitalist one. I suggest that, 
in addition, the following tendencies indicate the transition to a semi-nomadic 
way of life: 
-The changed setdement pattern, where setdements become orientated 
around good reindeer grazing land. 
—The setdement's organisation/internal structure. 
—The dates from the hearths. 
—The form and construction of the hearths. 
The rich material culture within the Sami society implies extensive contacts 
with external groups. Khazanov (Khazanov 1984) suggests that the latter is 
a prerequisite for the introduction of tame reindeer into the society. In my 
opinion, it is possible to see this from the archaeological material. The choice 
existed within the Sami society as to whether to adopt a semi nomadic way 
of life, and not all within the community accepted the new lifestyle, thus 
creatìng a differentiation within the society. It is even possible that during 
the late Iron Age a dynamic Forest Sami society was established in the 
greater Norrland forest area. 
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The burnt human bone found adjacent to context A 4 at Njallejaur in the 
Östra Kikkejaur area remains to be studied in more detail. The dates of the 
finds in association with the bone material fit well with those found beside 
hearth A 1, indicating that cremation was undertaken within the setdement 
area. The are however many questions around context A 4 which are both 
inspiring and exciting for future investigations. 
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