
Rapport on undersökn[ngen av en stenåldersboplats vid Skellefte

älven. • kulla 14 , Jörns sn, Västerbotten. 

År 1969 fann museitekniRer Vilho Raninen, kellefteå useum, 

framspolat på stranden av Skellefteälven vid Södra Å.ulla, Järns sn, 

Västerbotten, rester av en forntida boplats, som tidigare ej obser� 

verats. Fynden, som införlivades med Skellefteå ri useums samlingar, 

utgjordes av tv• hela och en fragmentarisk stenklubba m�d skaft-
.9?:;s-�'4.. {?J-?/J 

ränna ( • • [J,0tt fragment av en bronsfibula av bronsålders-

typ (S.M.f'//k, ) , skrapor och avsla av kvarts samt brända ben, 

��- �•::;:t1�.=====::;)1--. Då boplatsen genom älvens erosion håller på att för

störas, gjordes under tiden 9-14 september 1971 en mindre under

sökning av boplatsen. I arbetet deltö.g museiassistent Asta Brandt, 

ar ivatbetare Sven Jonsson och museitekniker Raninen från Skellef

teå 11useU1U sahlt docent He.ns Christiansson och amanuens Ingmar 

Jansson från Uppsala. 

Bo· latoen är beltlgen på tall1eden vid Skel efteälvens östra 

(vänstra) strand på mark tillhörande Åk lla 14 ca 3,5 km ppströrs 

Båtfors n, där nu ett raftverk ligger, och ca 1 ,5 km nedströms 

Renforsen, som n Jenom älvens dämnin fö s nit. Ä von r· ner vid 

Å.u a i SÖ-lig r· ·tning och är 400-500 m bre. Innan dämningen 

fc.nns mitt i älven en lack sc.n_c ö, som nu är dränkt av vatten. 

lvens västra strand, intill vilken strömiåran går, är ca 20 m 

hög och bra.,1t. e:1 rasar st··nctigt ned i älven. stra stranden där-

e:J. t slutta e före dämningen ganska måttligt från tallheden ned 

mot älven men har nu cenom dämningen blivit utsatt för älvens 

erosion, så att ztranden utgörs av en stän igt rasande sandbrink 

delvis dold av nedhängo.nde torv och tri:id. Nedanför brin en har i 

själva vattenbrynet bildats en avsats av sand, där sten och grus 

och boplatslämningar scöljs fram ur den nedrasade sanden. Här och 

var kan man även i strandbminken un er torven se boplatslagret in 



situ. 

lvens höjd över havet var före dämningen ca 157 m och är nu 

i regel omcring 161 ,3 m; högsta och lägsta tillåtna vattenståndet 

är 161 ,5 resp. 160,5 m. Brinkens höjd över älvens nuvarande yta är 

således omkring eller drygt manshög. Kartor över älvens stränd.er 

med avvägningar av höjden över havet har upprättats av Skellefteå 

stads kra tverk. 

Den bifogade kartskissen i skala 1 :500 visar var boplatsläm

ningar konstaterats. Till utginJ'S�rnnkt för alla mätningar utsattes 

längs älvstranden pinnar med 25 meters mel_anrum, varefter den �i

erhållna baslinjens orientering mättes med kompass mellan alla 

pinnarna; baslinjen är således inte rak. -pun ten pu baslinjen ut

görs av två ins�urna trianglar nedtill nå en ensam tall intill en 

nu vattenfylld bäckravin söder om boplatsen. 

De sydligaste spåren av boplatsen up:_Jtiicktes vid en punkt ca 

89 m N-ut på baslinjen. Härifrån oc1 N-ut till 155 m på baslinjen 

konstaterades spridda boplatslämningar både in situ i brinken och 

framsköljda i vattenbrynet nedanför. Lämni�garna utgjor es av 1 .• s..:ear-

vig och skörbränd sten samt bri:inda ben. Mellan ungefär 155 och 216 

m på baslinjen hittades så gott som överallt rika boplatslämningar 

i form av skärvig och skörbränd sten, brända ben, avsla av cvarts 

och porfyr och ett skifferstycke, som möjligen är ett råämne till 

en spets (S.M. 9278:1-2,17). Det var oc så längs denna sträcka, som 

1969 års fynd insamlades förutom fragmentet av bronsfibulan. 

Fibulafragmentet 1ittades ett stycke längre N-ut vid ungefär 

227 m på baslinj�n; stranden låg då ca 3 m längre ut på detta ställe, 

Trots att stranden här mellan 216 och 233 m genomsöktes extra nog

grannt, hittades endast enstaka skärviga eller skörbrända stenar, 

salD.rlanlagt upnemot 15 stycken, vilket i�te kan sägas vara mycket, 

eftersom en del stenar kan ha spruckit sönder på naturlig väg. Även 

1969 hittades bara enstaka skärviga eller skörbrän a stenar i när-



heten av fibulafragmentet. 

Vidare N-ut hittades bara på ett ställe, mellan 323 och 326 m 

på baslinjen, spår av mänsklig vistelse. Spåren utgjordes endast 

�v skärvig och skörbränd sten. Brända ben ittades lika lite som 

avslag. anske härrör denna sten därför från en mer tillfälligt 

använd eldstad. 

Innanför älvens strand utbreder sig en plan tallbevuxen hed, 

som mittför boplatsen är ungefär 50-75 m vid o Därefter höjer sig maJ 

marken relativt brant u p till en ca 3,5 m högre platå. Bortom 

denna ca 120 m från älvstranden går en torrlagd fåra för en ga al 

älvarm. Dess botten, som tidigare varit odlad� ligger på ungefär 

samma nivå som heden intill älven, där boplatsen ligger (kontrolle

rat med avvägningsinstrument). Kanske har därför boplatsen legat 

på en ö i älven. 

Några försök att kontrollera hur långt in från stranden 

boplatsen sträcker sig gjordes ej. Det enda anmärkningsvärda, som 

syns på tallheden, är en grop ca 32 m öster om 55 m på baslinjen. 

Den är 2,8 x 1,8 m vid och 0,8 m djup. 

Profilen -B. 

För att få ytterligare grepp om fibulafragmentets förhållande 

till boplatsen höggs brinken lodrät längs den ca 7 m långa sträckan 

A-B, d.v.s. mellan ungefär 230 och 223 m på baslinjen. Den därige

nom uppkomna profilen visade följande lagerföljd: 

1) torv bildad av lingonris m.m., ca 2-8 cm.

2) blekjord bildad av gråvit finmo, ca 2-16 cm.

3) finare eller rövre mo, up9till roströd, nedåt gulnande, ca

10-20 cm.

4) osammanhängan e lager av sand, grus, rundad småsten och någon

enstaka större rundad sten, ca 4-12 cm. - Detta la ers botten

låg ca 23-40 cm under markytan.

5) grå skiktad mo och mjäla, minst 100 cm. - verst i detta lager

fanns ett tunnt rostfärgat anrikningsskikt.



Lagerföljden var således helt naturlig. Det enda spåret av 

mänsklig aktivitet var en skörbränd sten, som hittades vid till

huggningen av profilen på gränsen mellan lager 2 och 3. 

Det tycks således, som om fibulafragmentet legat alldeles i 

kanten av boplatsen. Något säkert samband mellan fibulafragmentet 

och boplatsen finns ej. 

Profilen C-G. 

För att få ett begrepp om boplatslagrets karaktär höggs där

efter brinken lodrät längs den 10 m långa sträckan C-G, d o v os. 

mellan 170,5 och 160,5 m på baslinjen. Här visade sig finnas ett 

sammanhängande kulturlager hela sträcxan. En profil i skala 1:20 

ritades av avsnittet C-D-E-F; avsnittet l!.,-G hann rasa innan det 

kunde ritas. Den normala lagerföljden var följande: 

1) torv bildad av lingonris m.m., 2-6 cm.

2) blekjord bildad av gråvit sandblandad mo, 2-8 cm.

3) gulgrå sand, uppåt finare och moblandad och övergående i rost-
ofh_j

gult rostrött, ca 20-40 cm.

4) ljusgul finmo, ca 10-30 cm. - Detta lagers botten låg vanligen

ca 40-60 cm under markyten.

5) gulgrå skiktad finare och grövre sand och lite grus, minst 50 cm

Kulturlämningar i form av skärvig och skörbränd sten samt kol 

fanns i lager 2-4, d.v.s. i ett vanligen 40-50 cm tjockt lager. 

Rikligast var kulturspåren nederst i lager 3, d.v.s. i den relativt 

rena sanden ovan den ljusgula mon. anden var i denna nivå ofta 

något mörkare än vanligt,närmast gråbrun till färgen. Denna färg

ning berodde säkert på att jorden var sotig, eftersom kolbitar var 

särskilt vanliga i dessa mörkare fläckar. Sanden eller mon under 

fläckarna var ofta också brandgul, en färg som måste ha upp ommit 

genom eldpåverkan. Kulturspåren i den ljusgula mon (lager 4) var 

relativt få och utgjordes huvudsakligen av enstaka kolbitar. Dessa 

kan härstailll'la från rötter och annat som förkolnat nere i jorden i 



(se pla..n i

:,iu,_J11,. /:20) 

samband med en skogsbrand elle att man eldat ovanpå. Även i blek

jordslagret var �ulturspåren få. Det egentliga kulturlagret utgörs 

kanske därför snarast av lager 3, den gulgrå uppåt moblandade 

sanden. 

I profilen syntes två kokgropar, av vilka den norra under

söktes (se nedan). Den södra kokgropen ar närmare 1 m vid, så som 

den framträdde i profilen. Den föreföll vara grävd från en markyta i 

ca 15 cm lägre än den nuvarande, och dess botten låg ca 50 cm 

under den nuvarande markytan. Gropen var fylld med sand, som ned 

mot botten och mot sidorna var något mörkfä�gad och innehöll rik

ligt med kol, skärviga småstenar och skörbränd sten. Under denna 

fyllning fanns ett tunt lager av brandgul tydligen eldpåverkad 

sand eller mo. lldeles N om gropen och i nivå med dess överyta 

fanns en fläck med ljusgul mo, som lättast förklaras som uppkastad 

vid grävningen av kokgropen. 

Vidare observerades i profilen en flat härd med mörkfärgad 
oc'E} 

sand, kol/ skärvig och skörbränd sten och med ett underliggande 

brandgult lager. Slutligen fanns i profilen också ett ca 70 cm 

utbrett lager av skärvig och skörbränd sten. Både härden och sten

lagret låg på gränsen mellan den gulgrå sanden och den ljusgula 

finmon (mellan lager 3 och 4). 

en sand, som höggs loss ur brinken vid tillhuggningen av 

profilen, sållades. Därvid hittades en skiffers�ets, skrapor och 

avslag av kvarts, kvartsit, porfyr och flinta, brända ben, en 

slag,liknande troligen naturlig sten samt ett skifferstycke (S • •  

9278:3-16). 

Provrutan •. 

Innanför den norra kokgropen, som syntes i profilen C-G, under 

söktes därefter en 2 x 2 m stor provruta. Lagerföljden i rutan 
,-----------------�--��

överensstämde i alla avseenden med den normala i profilerr C-G. 

Rutan utgrävdes i fem konstgjorda horisontella lager, I-V: 

I) 0-15 cm under markytan, d.v.s. i huvu sak torv, ble jord av



sandblandad mo och roströd till rostgul moblandad sand. 

II) 15-25 cm under markytan, d.v.s. i huvudsak gulgrå sand.

III) 25-35 cm under markytan, d.v.s. i huvudsak gulgrå sand.

IV) 35-45 cm under markytan, d.v.s. i huvudsak gulgrå sand och

här och var mot botten ljusgul finmo.

V) 45-55/60 under mark�tan, d.v.s. ljusgul finrno.

Under grävningslager V vidtog steril skiktad grövre och finare

sand. 

Kokgropen började framträda ca 15 cm under markytan som en 

diffus mörkfär ning. Den utgrävdes sedan för sig. Dess begränsning 

var svårbestämbar, eftersom jorden även runt ikring ofta var mörk

färgad. Gropen var ca 150 x 100 cm vid, så som den var bevarad, 

och skålformig. Närmast profilen, där gropen var djupast, låg dess 

botten ca 74 cm under m-rkytan. I N0 var den endast 40-50 cm djup 

under markytan. Fyllningen utgjordes av vanligen något mörkfärgad 

uppenbarligen sotig sand, som in�ehöll något mer skärvig och skör

br .. nd sten och ol än normalt. Någon strati rafi observer2,des ej. 

Fynden fr 0 n gropen utgörs av ett _regment av 0n slipad stenyxa, ett 

flintspån, avslag av kvarts och skiffer, brända ben och kol ( .�. 

9278:33-37). 

J om kokgropen fanns i profilen en kraftig fläck av ljusgul 

finmo på högre nivå än normalt. Kanske bör denna fläck liksom 

fläcken intill den södra kokgropen tolkaG som uppkastad vid gräv

ningen av kokgropen. 

och N0 om kokgro en framträdde ca 20-25 cm under markytan 

en flat härd som ett mörkare uppenba.rligcn sotigt område, som del

vis innehöll mer sk�rvig och skörbrä�d sten och kol än vanligt. 

Härdens botten låg ca 40-45 cm under markytan. Härden tillhörde 

således grävningslager III och IV. ynden från härden utgörs av 

avslag av <Varts, por yr och möjligen äve flinta, brända ben och 

kol (S.Mo 9278:38-45). 



Även utan ör kokgropen och härden gjordes en del fynd i rutan, 

nämligen en skrapa av Kvarts, avslag av kv2.rts, porfyr och flinta, 

ett troligen slipat s�ifferstyc e, brända ben och kol ( .M. 

9278:18-32). Fynden gjordes i alla grävningslager men var relativt 

sällsynta i lager V, d.v.s. i tlen ljuscula finmon. I provrutans S 

del, där fi:g.molagret var ovanligt mäktigt, var fynden överlag få. 

et bör anmärkas, att kol ej tillvaratogs från de översta 

grävningslagren. 

Skellefteå den 9 oktober 1971 

Ingmar Jans son 



Västerbotten 

Jörns sn 

Åkulla 1
4 

S.M. 9278: 1-45

Förteckning över �97� års fynd från boplatsen vid Skellefteälven. 

Fynd gjorda i vattenbrynet nedanför brinken. 

1) Skifferstycke, mörkgrått, avlångt med flackt rombiskt tvärsnitt,

129 x 27 x 5 mm, ämne till spets? Funnet omkring 170 m på bas

linjen.

2) 2 avslag av kvarts och 2 avslag av grå porfyr, avslagens storlek

varierande mellan 23 x 11 x 4 mm och 59 x 50 x 28 mm o Funna mellan

140 och 215 m på baslinjen.

17) Brända ben, 11 ml. Funna mellan 140 och 215 m på baslinjen.

Fynd gjorda vid sållning av nedhuggen jord mellan C och G. 

3) S ets av mörk rå skiffer, lansettformad med planslipade flatsidor

och med egg längs båda sidor, basen avslagen, ytan vittrad, 132 mm

lång, 11 mm bred vid basen, 18 bred ca 40-50 mm bakom spetsen,

4,5 mm tjocko Funnen omkring 1G5 m på baslinjen.

4) 14 avslag av kvarts, 1 avslag av kvartsit, 8 avslag av grå por�yr

och 1 avslag av vit p0rfyr, avslagens storlek varierande mellan

15 x 8 x 4 mm och 68 x 34 x 19 mm. Funna mellan 157 och 162 m på

baslinjen.

5) Skrapa(?) av kvarts, gjord av 0regelbundet avslag, 22 x 17 x 10

mm, med skrapliknande retusch längs en 10 mm lång kant. Funnen

mellan 157 och 162 m på baslinjen.

6) Skivskrapa av mörkgrå porfyr, gjord av oregelbunden skiva, 40 x

31 x 10 mm, med grovt retuscherad skrapegg i den tjockare ändan

och nött tunn knivliknande kant i den andra ändan. Funnen omkring

157 m på baslinjen.



7) Skivskrapa av vitaktig kvartsit, gjord av avlång skiva, 59 x 33 x

12 mm, med konvex skrapegg i ena ändan och spår av nötning här och

var längs kanten. Funnen mellan 157 och 162 m på baslinjen.

8) Skivskrapa av vitaktig kvartsit, gjord av rektangulär skiva, 30 x

24 x 8 mm, med skrapegg längs ena kortsidan och runtom ett intill

liggande hörn. Funnen mellan 157 och 162 m på baslinjen.

9) Skrapa(?) av gråbrun flinta, gjord av oregelbundet avslag med

krusta på ena sidan, 17 x 15 x 7 mm, med skrapeggsliknande retusch

läRgs en 12 mm lång kant. Funnen omkring 162 m på baslinjen.

10) Skrapa(?) av gråbrun flinta, gjord av avbrutet spån med tunn

krusta på ena sidan, 21 x 18 x 5 mm, med skrapeggsliknande retusch

längs båda långsidorna. Funnen omkring 162 m på baslinjen.

11) 4 avslag av kvarts, storleken varierande mellan 14 x 9 x 2 mm och

28 x 24 x 9 mm. Funna omkring 168 m på baslinjen.

12) Skrapa av bandad kvarts, gjord av ungefär fyrkantigt avslag, 31 x

21 x 9 mm, med skrapegg på två ställen retusnherad från var sin

sida, båda eggarna omfattande en rak sida och ett intilliggande

hörn o Funnen omkring 168 m på baslinjen.

1:3) Brända ben, 13 ml. Funna mellan 155 och 170 m på baslinjen. 

14) Slaggliknande mörkgrå sten av sammankittat grus och sand, naturlig?

Funnen mellan 1157 och 162 m på baslinjen.

15) Skifferstycke, rektangulärt och platt, 50 x 29 x 3 mm,, ämne till

redskap? Funnet mellan 157 och 162 på baslinjen.

16) Skrapa av grå porfyr, gjord av oregelbundet avslag, 41 x 30 x 12

mm, med retuscherad skrapegg länge en 20 mm lång svagt konvex kant

och en intilliggande 20 mm lång svagt konkav kant. Funnen mellan

157 och 162 m på baslinjen.

/S.M o 9278:17, se ovan!/ 



Fynd gjorda i provrutan utom kokgropen och härden. 

Lager I (0-15 cm under markytan). 

18) Skifferstycke, rektangulärt och platt, 64 x 21 x 5 mm, slipat på

ena sidan? 

19) Skivskrapa av bandad kvarts, gjord av halvcirkelformad skiva, 22 x

19 x 7 mm, med konvex skrapegg.

20) 8 avslag av kvarts, storleken varierande mellan 16 x 12 x 6 mm och

56 X 35 X 23 mm.

Lager II ( 1 5-25 cm under markytan). 

21) Avslag av bränd vit flinta, 26 x 20 x 10 mmo Funnet 18 cm under

markytan (markerat på planen).

22) 1 avslag av kvarts, 26 x 17 x 12 mm, och 1 avslag av svart porfyr,

24 X 19 X 3 mm.

23) Brä.E.da ben, 10 ml.

Lager III (25-35 cm under markytan). 

24) 6 avslag av kvarts, storleken varierande mellan 1:2 x 5 x 2 mm och

30 X 20 X 7 mm.

25) Brända ben, 4 bitar.

26) Kol, 44 ml.

Lager IV {35-45 cm under markytan), 

27) 3 avslag av kvarts, storleken varierande mellan 18 x 9 x 5 mm och

49 X 22 X 21 mm�

28) Brända ben, 5 ml.

29) Kol, 53 ml.

Lager V {45-55/60 cm under markytan_l. 

30) 3 avslag av kvarts, storleken varierande mellan 21 x 5 x 2 mm och

19 X 10 X 4 mmo

31) Brända ben, 3 bitar.

32) Kol', 8 ml o 



Fynd från kokgropen i provrutan {ej grävd i lager). 

33) Fragment av slipad yxa av svartgrön bergart, 70 x 48 x 10 mm o Frag

mentet omfattar en del av ena bredsidan, vilken vidgar sig åt ena

hållet, och av båda smalsidorna, vilka i likhet med bredsidan är

slipade o Funnet 45 cm under markytan (markerat på planen)o

34) Spån.av bränd gråvit flinta med nötta kanter, 22:. x 11 x 4 mm.

35) 4 avslag av kvarts, storleken varierande mellan 20 x 18 x 2 mm och

38 x 19 x 11 mm, samt 1 avslag av brun och svart skiffer, 35 x 4 x

4 mm.

36) Brända ben, 20 ml.

37) Kol, 54 ml.

Fynd från härden i provrutan o

38) Avslag av gråbrun porfyr, 51 x 42 x 12 mm, med slagbula, ena sidan

slipad (naturligt?) o Funnet 35 cm under markytan (markerat på

planen).

39) Avslag av matt grå flinta eller porfyr, 23 x 20 x 4 mmo Funnet

35 cm under markytan (markerat på planen)o

40) 5 avslag av kvarts, storleken v.arierande mellan 15 x 7 x 4 mm och

36 x 17 x 8 mm. Funna i lager IIIo

4,1) Brända ben, 3 ml. Funna i lager III. 

42) Kol, 55 ml. Funnet i lager III.

43) 4 avslag av kvarts, storleken varierande mellan 14 x 8 x 4 mm och

40 x 28 x 13 mm. Funna i lager IV.

44) Brända ben, 7 bitar. Funna i lager IV.

45) Kol, 10 ml. Funnet i lager IV.

- 0 -
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