


ABSTRACT 

Uppsatsen behandlar undersökta kokgropar i Norrbottens 
kustland och inland. I uppsatsen 9ors även en statistisk 
genomgång av de kokgropar som registrerats i Norrbottens 
kustland i samband med Riksantikvarieämbetets fornminnesin-
ventering. 

Källmaterialet till uppsatsen består till stor del av 
opublicerat material som undersökningsrapporter och uppgif-
ter ur fornlämningsregistret för Norrbottens län. 

Ett försök görs att tolka kokgroparnas funktion. Tolk-
ningen bygger på jämförelser av kokgropar i två skilda 
geografiska miljöer. Försöket visar att det inte är helt 
problemfritt att försöka tolka funktionen, särskilt då 
underlagsmaterialet är tunt. För ett mindre antal mycket 
stora kokgropslokaler i Norrbottens kustland föreslås dock 
en tolkning som bfgger på att kokgroparna har samband med 
beredning av sälfangsten och trankokning. 
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1 INLEDNING 

1.1. Bakgrund 

1 

I samband med Riksantikvarieä1n.betets pågående fornminnesin-
ventering i Norrbottens -och Västerbottens län, inledd 1984, 
har i Norrbottens kustland påträffats ett stort antal 
.kokgropar. På vissa platser har antalet registrerade kokgro-
par på en och samma lokal uppgått till ett drygt tjugotal. 
I Granån i Kalix kommun finns en sådan lokal, som delvis 

, varit föremål för arkeologiska undersökningar. (Se kap 2). 
Mitt intresse-för att försöka utreda"kokgroparnas funktion 
·väcktes 1985 då jag som praktikant deltog i karteringarna 
av Granålokalen. Idag, efter fältarbetssäsongen 1988, har 
hela Norrbottens kustland inventerats vilket gör att· områ-
det i sin helhet har kunnat studeras. (Se vidare under kap 
4). So.m jämförelsematerial till kustlandets kokgropar har 
även.resultat från utgrävningar av kokgr'opar i·Norrbottens 
inland penetrerats. 

1.2. sytte, definition och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att försöka utreda kokaroparnas 
funktion i Norrbottens kust- och inland. Genom-att studera 
kokgropar i två skilda geo9rafiska miljöer hoppas jag kunna 
få fram tolkningsförslag till kokgroparnas funktion. Huvud-
delen av uppsatsen ägnas dock åt kokgropar i Norrbottens 
kustland där tyngdpunkten lagts vid två undersökta lokaler, 
Granån och Kvavasträsket, i Kalix respe1"~ive Luleå kommu-
ner. (Se kap 2). 
Med kokgrop avses fristående gropanläggning med kraftig 
skärvstenspackning och kol i botten. Sådana gropanlägg~ 
ningar förekommer i litteraturen·även under beteckningen 
jordugn, (se Manker 1957 mfl), torkugn (Melander 1986), · 
etc. I u~psatsen kommer termen kokgrop att användas enligt 
fornlämningsregistrets sakordslista (1989-02-03), där . 
kokgrop finns upptaget som eget sakord. Gropar med kol och 
sparsamt med skärvsten, vilka bl a förekommer på järnålders-
boplatser i södra Norrland (se Ramqvist 1983) eller på · 

,eller i anslutning till järnåldersgravfält (Se Farbregd 
1979), omfattas inte-av definitionen. Inte heller avser 
definitionen de kokgropar som ingår i hyddbottnar då dessa 
inte kan sägas falla-under kriteriet •1fristående gropanlägg-
ning". 
För arbetet har följande frågeställningar varit vägledande: 
- I vilka miljöer förekommer kokgropar? På vilka nivåer? I 

vilken vegetationstyp, etc? 

- Hur har i Norrbottens kust- och inland de naturgeografis-
ka och näringsmässiga förutsättningarna varit där kokgropar 
förekommer? ' 

- Vilken typ av analyser har genomförts i samband med 
kokgropsundersökningar? Vad visar dessa? 

- Till vilken tid dateras de undersökta kokgroparna? 
- Vad anser man i den tidigare forskningen angående kokgro-

parnas funktion? 
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1.3. xaterial och avgrinsningar 
Uppsatsen baseras i hög grad pA undersöknin9srapporter och 
,mindre artiklar om kok9ropar. statistikavsnittet (kae 4) 
har som hu~dsakligt kallma~erial uppgifter,·ur fornlämnings-

.· .registret for Norrbottens lan. I kapitel tvi och tre· grun-
. dar sig.presentationen av de ekologiska förutsättningarna i 

Norrbottens kust- och inland pi Broadbent (1979)--,: Ekman/Ire-
. 9ren (1984)·. och Engelmark (1978). Viktigt källmaterial har 

aven varit analysresultat frAn kokgropsundersökn±n~ar. 
Därutöver har Gustavssons uppsatser om skärvstensrosen på 

· Kökar, Åland (1980 och 1986) haft betydelse för tolkningen 
och den jämförande analysen i kapitel sex.· 

Geografiskt avgränsas uppsatsen till Norrbottens län. I 
Norrbottens kustland är det i första hand två lokaler, 
Granån i Kalix kommun och Kvavasträsket i Luleå kommun, som 
särskilt ingående studerats. I kustlandet i övrigt begrän-
sas uppsaten till de socknar som berörts i samband med den 
pågAende fornminnesinventeringen i Norrbottens och'Väst'er-
bottens län. (Se vidare under kap 4). För urvalet av kok-
gropslokaler i Norrbottens inland har tillgängliga under-
sökningsrapporter fått vara styrande. 
Forskningsöversikten (kap 5) begränsas i huvudsak till de 
norrländska landskapen, samt till Danmark och Norge. ·Den 
ursprungliga tanken var att området,. utöver de norrländska 
landskapen s.amt Danmark och Norge, åven skulle omfatta 
Finland. Från finskt omrAde har jag dock inte kunnat få 
fram nå9ra till svenska eller engelska översatta artiklar 
som beror kokgropar. Möjligen förekommer artiklar om kokgro-
par i den finskspråkiga litteraturen, men eftersom jag inte 
behärskar finska har detta ej gått att kontrollera·~· överhu-
vudtaget är litteraturen rörande kokgropar tämligen ·fragmen-
tarisk. 
1.,. Metod 

Uppsatsen är-till huvuddelen deskriptiv (kap 2-5). I kapi-
tel 6 görs en jämförande analys mellan kokgropar i Norrbot-
tens kustland, vilka presenterats i kapitel 2 och 4, och 
kokgropar.i Norrbottens inland, presenterade i kapitel e. 
Forskningsöversikten i kapitel 5 år i detta sammanhang 
viktigt _referensmaterial. I kapitel 7 sammanfattas slutli-
gen hela arbetet. 



2. UNDERSÖKTA KOKGROPAR I NORRBOTTENS KUSTLAND 

2.1. GRANÅN, RAÄ 145, NEDERKALIX SOCKEN 

I samband med Riksantikvarieämbetets fornminnesinventering 
1984 påträffades tjugosex kokgroP.ar på en fornlämningslokal 
i Granån i Kalix kommun. Granån år belägen ca 15 km nordöst 
om Kalix samhälle (fig 2). Kokgroparna P.åträffades inom 
ett ca 190 x 170 m stort område i nordvastra delen av byn 
(fig 3). Utöver kokgroparna registrerades i området tre 
boplatsgropar. De senare är gropar utan skärvstenspackning 
i botten. Inom området återfanns även asbestkeramik, 
kvartsskrapor, avslag av kvarts, samt skörbränd sten. 

2.1.1. Granålokalens topografi och vegetation 

Granålokalen är belägen i en sydsluttning på sandig morän-
mark som avgränsas av blockrika bergssluttningar och klap-
perfält nedanför bergskrönet (fig 1). Högsta punkten är 
Granåber9et som når 97 mö h. Fornlämningslokalens nedre 
avgränsning ansluter till 25-meterskurvan. Vegetationen i 
området utgörs av tallsko9 med i fältskiktet bärris och i 
bottenskiktet mossa. I sjalva fornlämningsområdet har dock 
skogen nyligen avverats. 
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Fig 1. Jordartskarta över Granåberget. Fornlämningslokalen 
har markerats med run-R ~å kartan. . · 
(Källa: Fromm 1965, specialkarta 4, skala 1:20 000) 
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Fig 2. över-
siktskarta, 
skala 1:500 000 
(Källa: spec. 
karta till Gula 
kartan för 
Kalix kommun). 

Fig 3. Karta 
över Granån med 
fornlämnings-
lokal .ra~·1~s. 
(Källa ek karta 
Björkfors 25M: 
68, skala 
1:20 000). 

* 



Fornlämnin~arna· inom det ca 190xl70 m stora fornlämningsom-
rådet är till övervägande delen samlade i områdets södra 
delar, samt i en mindre koncentration i områdets norra 
delar (fig 4). Genom fornlämningsområdet har i riktning 
N-S och NNV-SSÖ två numera uttorkade bäckfåror runnit. En 
brukningsväg skär områdets södra delar. I anslutning till 
denna har skärvstenen samt fynden av skrapor och avslag av 
kvarts piträffats. Även asbestkeramiken, som utgörs av en 
m1nningsskärva av tätt lergods med ljust gråbrun färg, har 
t llvaratagits i anslutning till brukningsvägen. Keramik-
skärvan var oornerad och innehöll synliga asbestfibrer. 
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~v de tiugosex kokgroparna är två stycken skadade av en 
grustäkt i f9rnlämningsområdets södra del. De övriga kokgro-
parna är närmast ·runda, 1,5 - 4 m i diam och 0,2 - 0,6 m 
djupa. De tre i området registrerade boplatsgroparna är 2 -
3,5 m i diam och 0~l - 0,3 m djupa. 
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Fig 4. Specialkarta över fornlämningslokalen. På kartan har 
de tre boplatsgroparna markerats med bgr. De övriga är 
kokgropar. Den "sentida gropen", som markerats med särskilt 
te.eken, avser grop_som saknar urlakningskikt och skärvstens-
packning. Detta tyder på att gropen kan ha anlagts under de 
senaste hundra åren. (Kartan upprättad av L Klang och.K 
Lundin vid Riksantikvarieämbetets regionkontor i Luleå). 
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2.1.2. Genomförda undersökningar vid Granån 

Sommaren 1985 genomförde Norrbottens museum under ledning 
av antikvarie Thomas Wallerström en mindre undersökning ~å 
platsen. Vissa av kokgroparna var på väg att erodera ut i 
en grustäkt i fornlämningsområdets södra del, vilket föran-
ledde grävnin9ar på platsen. Grävningen kom att inriktas-på 
en dokumentation av de mest hotade fornlämningarna. (Wal-
lerström 1988a:1). 
I samband med arbetena karterades fornlämnin9sområdet av 
Riksantikvarieämbetets regionkontor i Luleå inom ramen för 
en fältteknikkurs. I utbildningssyfte undersöktes även eh 
kokgrop i områdets övre del. (Se fig 4, specialkarta över 
Granålokalen, där den utgrävda kokgropen är numrerad med 
den romerska siffran V). 
Vid undersökningen togs fem grävningsschakt upp i anslut-
ning till 9rustäkten. I schakten påträffades, förutom stora 
mängder skorbränd sten, även bitar av kvarts, ett eggfrag-
ment av en skrapa i vit kvarts, ett kvartsavslag, ett litet 
mynningsfragment av oornerad keramik i gulbrunt magrat 
gods, samt två brända benbitar. Keramiken har inte närmare 
kunnat dateras än till "förhistorisk tid". Tre kolprover 
togs för C 14 datering. (Wallerström 1988a:2ff). 
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Fig 5. Profil av kokgrop i grävningsschaRt E. 
(Källa: Wallerström 1988a.). 

C 14-analyser av kolproverna gav värden mellan 2510 ± 70 
B.P. och 2355 ±. 70 B.P. (St 10666 - 10668), vilket kalibre-
rat motsvarar tiden 800 - 400 f.Kr. (Wallerström 1988a:5) 
C 14 analys av tre kolprover från den kokgrop som 9rävdes i 
samband med Riksantikvarieäbetets fältteknikkurs visar på 
liknande värden med undantag av ett som dateras till tiden 
260 e. Kr. (St 11706 - 11708). 
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Fyndplats Laboratorie- Värde BP _Tid, .1:sigma 
nwnmer (ej kalibr.) 

Schakt E St 10666 2510±70 630-490 be 
Grustagskanten St 10667 2435±.70 555-415 be 
Schakt D St 10668 2355±70 475-330 be 
Kokgrop V St 11706 1710±105 136~34Ö ad Kokgrop V St 11707 2360±.70 48, -34- be 
Kokgrop V St 11708 2380±90 520-34.0 be 

Fig 6. Tabell över·c 14-dateringar från Granån, Nederkalix 
socken, Norrbottens län. Halveringstid 5568±30. 

' 
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~ndet av asbestkeramik talar inte emot dateringen till , 
t~den sen bronsålder - tidig järnålder. Enligt Linder-Ris- · 
sen faller c 14 dateringar av norrländsk asbestkeramik inom 
tidsperioden sen bronsAlder - tidig romersk järnålder. 
(Linder 1966). 
Keramikskärvan som tillvaratogs inom fornlämningsområdets 
södra del (se sid 5) har genomgått asbestanalys (vid SGAB). 
Asbestanalysen visar att keramikskärvan innehåller asbest-
fibrer som utgöres av mineralet antofyllitasbest. 
Utöver dessa analyser har kolprover från kok9rop V, (se 
specialkarta fig 4), genomgått vedanalrs utford av arkeolog 
Erik Danielsson, arkeologiska institutio~en vid Umeå.. univer-
sitet. Av tjugo analyserade prover var florton stycken från 
tall. Några av dessa är tätvuxna. De övr ga sex proverna är 
osäkra, men visar att trädslaget kommer från barrträd. 

2.2. KVAVASTRÄSDT, RAÄ fOf, NBDBRLULBÅ SOCUH 

I Nederluleå socken finns en samling av kokgropar vid Yttre 
Kvavasträsket väster om Ängesbyn, (fig 7 - 8). Antalet 
kokgropar är sammanlagt fjorton stycken, varav två stycken 
finns på södra sidan Yttre Kvavasträsket (raä 909) ·och tolv 
stycken ~å norra sidan (raä 910). På den ena av dessa 
fornlämningslokaler, raå 909, är den ena av kokgroparna 
skadad i norra kanten av en körväg. Hösten 1988 företog jag 
tillsammans med antikvarie Kjell-Ake Aronsson, Riksantikva-
rieämbetets regionkontor i Luleå, en mindre provundersök-
ning i den skadade kokgropen. 
2.2.1. Topografi och vegetation vi4 Kvavaaträaket 
Kokgroparna på fornlämningslokal 909 är belägna 25 mö h på 
en sandig avsats i nordslutningen av Kvavasträskberget. 
Härifrån stiger sluttningen brant mot toppen av Kvavasträsk-
berget på 105 m h. Vid foten av ber9et ligger småtjä~nar-
na Xnre Kvavastrasket, Yttre Kvavastrasket och Trolltras-
ket. Vegetationen i området utgörs av 9ranskog av frisk 
ristyp med inslag av enstaka tallar, björkar och lövbuskar. 
I bottenskiktet växer mossa och i fältskiktet ett täcke av 
bärris. 
Kokgroparna är närmast runda, 2 - 2,2 m i diam och 0,3 m 
djupa. I den-skadade kokgropen är i norra kanten skärvste-
nar synli9a. Även i vägkanten som skär kokgropen ligger ett 
tiotal skorbrända stenar. 
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Fig 8. Karta över Kvavasträsket med raä 909 och 910 markera~ 
de på norra respektive södra sidan Yttre Kvavasträsket. 
(Källa: topografiskt kartblad 25L Boden Sö, skala 1:50 000). 



2.2.2. Qenomtörda underaökningar vid Kvavasträsket 
Vid provundersökningen togs från den skadade kokgropen 
kolprover för c 14 analys och vedanalys. Kolproverna togs i 
norra kanten av kokgropen där en körvåg skadat vallen. I 
vallen samt i anslutning till kokgropen togs även ett antal 
jordprover för fosfatanalys. 
C 14-anal 1sen av kolproverna har vid laboratoriet för 
isotopgeo ogi i Stockholm, ännu lnte kunnat genomföras. 
Vedanalysen som utförts av arkeolc;,g Erik Danielsson, arkeo-
logiska institutionen vid UmeA universitet, visar pa tall. 
Fosfatanalysen har genomförts enligt spottestmetoden, 
vilken ger en indikation på om det i jordproverna finns 
fosfater eller inte. Av de tre i vallen tagna proverna 
erhölls för två prover värde 2 och för ett prov värde 3. 
Analysförfarandet bygger på Grundlachs (1961) femgradiga 
skala. 
Proverna visar 9enom de angivna värdena 2 och 3 att det 
finns fosfater 1 marken. Dessa ligger i anrikningshorison-
ten. Förmodligen r&r det.si9 om något förhöida varden. Inga 
referensprover har dock tagits från helt oplverkad~ ytor, 
till vilka proverna kan relateras. Normalt ligger emeller-
tid '.fosfathalten i övre Norrland på värde 1 eller 2. (Munt-
lig uppgift R Olsson). Enligt österholm (1982) kan värden 
över tre grupperas i två steg som spår av mänsklig påver-
kan. 

9 
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2.3. DB BICOLOGISll FÖRU'l'Si'l'TRIRGAJUIA I KUSTLANDBT UNDBR 
FÖRHISTORISK TID 

BAde Granålokalen i Nederkalix socken och fornlämningsloka-
lerna vid Yttre Kvavasträsket i Nederluleå socken ligger 
lAngt under högsta kustlinjen (HK), vilken i Norrbotten 
ligger på ca 170-240 mö h. (From111 1965:209). 
Vid Granån bör vid tiden 800 - 400 f.Kr. havsytan ha nått 
upp till nivåer som i dag ligger på mellan 22,5 - 27 mö h. 
Det angivna nivåintervallet baseras på Broadbents strand-
förskjutningskurva (1979:214) över norra Västerbottens 
kustland som genomgått motsvarande nivåförändringar. Den 
nutida landhöjningen i området uppgår till·cirka 0,9 cm/år 
(Fromm 1965:209). Granålokalens nedre avgränsning ansluter 
som tidigare nämnts till 25-meterskurvan, vilket tillsam-
mans med dateringarna talar för att bosättningen varit 
strandbunden. 

' 
$KALA 1: 100000 
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Fig 9: Granålokalen med havet vid 25 mö h. (Kartan upprät-
tad av K Lundin). 
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Kanske tillgodosågs då den för bosättningen vid Granån 
nödvändiga färskvattenförsörjningen genom de nu uttorkade 
bäckfårorna som runnit genom fornlämningsområdet. 
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Även fornlämningarna vid Yttre Kvavasträsket ansluter till 
25- respektive 30-meterskurvan. Gissningsvis har även dessa 
varit strandbundna. 

Vid århundradena närmast före år noll var klimatet, som 
hade en kontinental prägel, varmare jämfört med i dag. 
Vegetationen utgjordes av en tämligen enhetlig granskog, på 
grovkorniga jordar och ber~shöjder växte dock tallskog. 
Björk och al begränsades till de mest finkorniga och fukti-
ga jordarna och som successionsstadier i skogen. (Engelmark 
1978:4f). För Granålokalens del innebär det att vegetatio-
nen vid bosättningens tillkomst bör ha varit densamma som i 
dag. Även då bör här ha vuxit tallskog eftersom jordarterna 
är grovkorniga. (Se fig 1 sid 3). 

Det vanligaste och mest dominerande jaktbytet vid kusten 
var under förhistorisk tid säl, huvudsakligen vikare. Även 
älg och bäver jagades vid kusten, vilket osteologiska fynd 
visar. Bland fagelarterna har sjöfågel påträffats. Vanli-
gaste fiskarterna var gädda, därefter lax följt av abborre 
och löja, strömming etc. (Ekman/Iregren 1984:38). 
Vikaresälen föredrar innerskärgården där den ofta söker sig 
in i smala 9runda vikar (Ekman/Iregren 1984:38). Särskilt 
vid första isläg9ningen på hösten lär den gå in i vikarna i 
små flockar. SälJägare har då, där de lokala förhållandena· 
varit gynsamma, spärrat av utloppet med nät (Ekman 
1910:253, Broadbent 1979:187f). Sälfångst med nät har även 
tillämpats vid älvmynningarna (Broadbent 1979:188). 

Den här typen av skärgårdsmiljö bör ha erbjudits vid åtmins-
tone Granån vid tiden 800 - 400 f.Kr. vid bosättningens 
tillkomst. (Se fig 9). 
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3. OIIDBRSÖlt'l'A XOKGROPll I NORRBOTTBHS IHLJUn> 

I Norrbottens inland finns ett antal kokgropar som har 
undersökts vid arkeologiska utgrävningar. Den här anlägg-
ningstypen har dock många gånger rönt lite uppmärksamhet. 
Antalet utgrävda kokgropar är få liksom antalet ~ublicerade 
rapporter. De första uppmärksammades först i börJan på 
1950-talet i samband med Ernst Mankers inventeringar av 
lapska offerplatser. Vid dessa påträffades fem kokgropar 
vid Saivorova i nuvarande Gällivare socken, vilka senare 
undersöktes av Harald Hvarfner. (Manker 1957:149f). Kokgro-
parna vid Saivorova skall här tillsammans med några andra 
kokgropar i Norrbottens inland närmare studeras. (Karta 
över berörda områden se fig 10). 

SAiVOfOV'-t 
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Fig 10. översiktskarta över berörda kokgropslokaler i 
Norrbottens inland. (Karta upprättad av K Lundin). 

3.1. KOKGROPSLOKALER 

3.1.1. Kokgropar vi4 Saivorova, Gällivare socken 
Kokgroparna som påträffades vid byn Saivorova i Gälliv~re 
socken i samband med la~pmarksundersökningarna är belägna 
på en moränrygg som ut9or ett smalt näs mellan sjöarna 
Holmajärvi och Pikkusaivo. Sjöarna ingår i Kalixålvens 
källflöde. Cirka 1,5 km söder om Passakårse sameby, väster 
om moränry9gen, finns ytterliggare en kokgrop i anslutning 
till två hardar.(Fig 11 och 12). 
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Fig 11 .. Karta över Saivorova vid sjön Holmajärvi. Kok~rops-
lokalerna har markerats med run-R •. öster om den sydligaste 
lokalen. ligger offerplatsen Haltenjarka. . · 
(KäJ:la·: topografisk karta 29J Kebnekaise, skala 1: 100 000). 

M 
i 'bW'"' 

Pilrkoj6nlc4 I 

------------------------------
------- -- - -

I 

"<D 

Pil<komlinnll<o 8/o,:icmork 

;, .. 

······••\.••························· .. ················ 7}/1 Pa•ulr&riq ···· · · -. Tl/1 Joi.,or•.,. •-

Fig 12. Karta över de tyra kbkgtoparna vid Saivorova. 
Up~mätning av H Hvarfner. 
(Kålla: Hvarfner 1954, Manker 1957:148). 
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Kokgroparna vid.Saivorova markerades före ut9rävningen av 
en rund försänkninc.;r i terrängen, 1 - 3 m i d1am. Vid under-
sökningen visade sig kokgroparna vara l - 1,5 m i diam och 
0,4 - 1,1 m djupa. I botten fanns ett lager träkol som i 
tre av kokgroparna hade bevarats i så stora stycken att det 
gick att rekonstruera hur träet packats i gropen. över 
kolet var gropen fylld med skörbränd sten. I vallen till en 
av kokgroparna påträffades en bit av ett renhorn. (Hvarfner 
1954, Manker 1957:150). -

/ 

'"i 111 i,.,._ B 
A ~.," '"'" 

.. 

'-~ 

Fig 13. Profil av kokgrop nr 2. Uppmätning av H Hvarfner. 
(Källa: Hvarner 1954, Manker 1957:149). 

Kolprover från en av kokgroparna vid Saivorova daterar 
gropen till 800-talet. (Manker 1957:438). 
Ma~~r (1957:lSQ) gör tolknin9en att här har var!t ~n 
sallll1ngsplats dar mycket renkott tillagats och fortar.ts. 
Härifrån har enligt Manker de stora la9ren av renhorn och 
ben eA offerplatsen Haltenjarka sannolikt kommit. Offerplat-
sen ar belägen cirka två kilometer söder om Saivorova. (Se 
fig 11). 

3.1·.2. Kokgrop vid Atjekåive, Gillivare socken 

I anslutning till metalldepån Atjekåive i Gällivare socken 
har en kokgrop och sju härdar registrerats. Anläggningarna 
är belägna 17 km väster om Nattavaara och ca 800 m sydväst 
om metalldepån. (Hedman 1989a:151f). Hösten 1988 undersök-
tes kokgropen samt fyra av härdarna. Terrängen i området 
utgörs av mindre·moranåsar som avbryts av flackare partier. 
Vegetationen består av barrskog av lavristyp. (Hedman 
1989b:12). . 

Kokgropen är belägen på krönet av en mindre moränåsrygg på 
norra sidan av en tjärn. Anläggningen var före avtorvning 
synlig som en närmast rektangulär försänknin9 i terrängen, 
2,1 x 0,7 m stor och 0,l m djup. Efter nedgravning till 
rensningsnivå 2 visade sig kokgropen vara 2,1 x 1,0 m stor 
och 0,3 - 0,4 m djup. I botten av kokgropen framkom stora 
kolbitar under de skörbrända stenarna.(Hedman 1989b:12ff). 

Fig 14. Profil av den utgrävda kokgropen. 
(Källa: Hedman 1989b:15). 

(· 



... 

Analyser av kolprover, bl a c 14-analys och vedanalys, är 
enligt muntlig uppgift av Hedman ännu inte slutförda. 

3.1.3. Kokgrop vid Ålloluokta, Jokkmokk socken 
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Vid Stora Luleälvens källflöde, Stora Lulevatten, har en 
kokgrop undersökts av Riksantikvarieämbetet 1963. Kokgro-
pen, raä 79, var belä9en på krönet av en sandkulle vid byn 
Alloluokta på södra sidan sjön. I anslutning till kokgropen 
finns ett fån9stgropsystem. (Muntlig u~pgift K Ber9engren). 
Enligt traditionen skall i Ålloluokta åven ha funnits en 
offerplats, raä 382·. (Fig 15). 
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Fig 15. översiktskarta över Ålloluokta vid Stora L.ulevat-
ten. På kartan har raä 79 markerats. (Källa: topografisk 
karta 28J Fjällåsen SV, skala 1:50 000). 

Den registrerade kokgropen var vid undersökningstillfället 
närmast kvadratisk, 1,75 x 1,75 m stor med sluttande sidor. 
Bottenstorleken uppmättes till 1 x 1 m. Det centrala 
partiet av kokgropen var fyllt med skörbrända stenar 09h 
kol. Vid undersökningen tillvaratogs ett gram brända 
ben.(Biörnstad 1963:14'). . 
Kolprover togs från kokgropen, men publicerade analysresul-
tat saknas. 

3.1.4. Kokgrop vid Porsi, Jokkmokk socken 

I samband med arkeologiska inventeringar inom skogslandet 
längs Lule älvdal i början på 1980-talet påträffades rester-
na av en kokgrop längs Stora Luleälvens östra strand vid 
Porsi, 10 m uppströms Laepbäcksviken. Kokgropen var belägen 
på krönet av en ca 7 m hög sandnipa. ovanför sandnipan 
växer ung tallskog. (Westfal 1982:13). 
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Själva kokgropen var endast synlig i profil från älvsidan. 
Gropen var fylld med 0,1 - 0,2 m stora skörbrända stenar 
samt kol och sand som fläckvis var rödbränd. Jord- och 
kolprover togs från anläggningens centrum. (Westfal . 
1982:13). I rapporten saknas dock uppgifter om analysresul-
taten. 

3.1.5. Kokgrop pl Tallholaen, Jokuokk socken 

På nordöstra sidan av Tallholmen väster om Jokkmokk har,en 
2,5 m stor kokgropsanläggning påträffats. I likhet med 
kokqropen vid Porsi (kap 3.1.4.) påträffades anläggningen i 
i borjan på 1980-talet, i samband med inventeringar inom 
sko9slandet längs Lule älvdal. På udden där kokgropen är 
bela9en växer taJ.lskog och lingonris. Avståndet till stran-
den ar 30 m. (Westfal 1982:41). 
Kokgropsanläggningen på Tallholmen har delvis undersökts. 
Gropen är närmast rund 2,5 m i diam och 0,5 m djup. Den 
omges av en 1,5 - 2,0 m bred och 0,2 - 0,3 m hög vall, 
bestående av sandblandad jord med inslag av skärvsten och 
kol. I gropens centrum framkom vid undersökningen en pack-
ning av decimeters~ora stenar, uppblandad med kol, sand och 
jord. En kvartsskrapa tillvaratogs i stenpackningens mitt. 
(Westfal 1982:41,51}. 
I rapporten saknas dateringar av anläggningen. Westfal 
tolkar emellertid kokgropsanläggningen som lämningar efter 
en jordugn. Vallen som omger gropen har enligt Westfal 
(1982:52) bildats genom att gropen efter matberedningen 
rensats på skörbränd sten och kol som lagts upp kring 
kanten. Vidare påpekar han att liknande gropanläggningar 
har undersökts i Vilhelminaområdet och dar daterats till 
sen järnålder. 

3.1.,. Kokgrop vi4 Forsu4don, Bdefora socken 
Sommaren 1984 ~enomförde Norrbottens museum en undersökning 
av boplatslämningar på Forsudden i Edefors socken. Boplats-
lämningarna är belägna 46 mö h. Vid undersökningen framkom 
en kokgrop, tre härdar och boplatsfynd av kvarts och sand-
sten. Själva Forsudden är en ~sbildning som når qt i Luleäl-
ven och bildar nacken i den tidigare så mäktiga Edeforsen. 
På udden växer barrskog med inslag.av lövträd. Undervegeta-
tionen utgörs av bärris.(Wallerström 1988b:lff). 
Kokgropen består av en rundat rektangulär nedgrävning,. 
ca 2,5 x 0,85 m stor och 0,8 m djup, fylld med skörbrånda 
stenar. Mot anläggningens botten fanns rikligt med förkol-
nat trä. Enligt en vedanatomisk analys utgörs virket av 
tall. Kolprover som tillvaratogs för c 14 analys ~av värdet 
1595±70 BP (St 10107), vilket daterar kokgropen till tiden 
390 - 545 e.Kr. (Wallerström 1988b:3). 
C 14-analys av kol ·från en av härdarna gav resultatet 
375±70 BP (St 10105), vilket motsvarar tiden 1435 - 1635 
e.Kr. Bränslet i härdarna har liksom i kokgropen bestått av 

· .. _, tall. I samband ·med undersökningen togs inom undersökning-
sområdet ett antal fosfatprover vilka gav låga fosfatvär-
den. (Wallerström 1988b:3). 
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3.1.7. Kokgrop vid Veijenäs, Arjeplogs socken 

Längs Veijejokks västra strand vid Veijenäs i Arjeplogs 
socken finns ett fångstgropssystem med tretton fångstgro-
par. Vid utgrävningar i en av fångstgroparna konstaterades 
att fångstgropen använts som kokgrop. Under fångstgropens 
nuvarande dju~ på 1,1 m sträckte sig ett 0,6 m tjockt lager 
av·kol och skorbränd sten ner till den ursprungliga botten 
på 1,7 m djup. Kolet var delvis bevarat i hela stycken. c 
14 dateringen av kolprover från gropen gav åldersbestäm-
ningen 1240±70 BP (enl attest 18/8 1959), vilket daterar 
kokgropen till 700-talet eller senare hälften av 600-ta~ 
let.(Manker 1960:87f). 
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Fig 16. Profil av den utgrävda kokgropen i en av fånstgro-

parna. (Källa: Manker 1960:88). 

3.2. DE EKOLOGISKA FÖRUTSÄTTNINGARNA I INLANDET UNDER 
FÖRHISTORISK TID 

Här skall endast ges en kort översikt över vegetation och 
fauna i övre Norrlands inland från tiden närmast före år o 
och framåt. översikten baseras på Ekman/Iregren (1984). 
Det trädslag som alltsedan subatlantisk tid (från ca 500 
f.Kr.) har dominerat landskapet i Norrlands inland är tall. 
Bland däggdjuren dominerar fynd av ben från älg, ren och 
bäver. Det osteologiska materialet visar att förekomsten av 
den numera utdöda vildrenen ökade i antal mot norr. I 
motsats till detta avtog älgtätheten norrut. Bland fiskarna 
är gädda, braxen och abborre vanligast förekommande. Dessa 
ben är dock särskilt motståndskraftiga mot nedbrytning. 
Allmänt känt är även att ben från laxfiskar bevaras dåligt 
pga att dessa är feta och därför snabbt bryts ned. 
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4. STATISTISK GENOMGÅNG AV KOKGROPAR I NORRBOTTENS 
KUSTLAND 

En genomgång av fornlämningsregistret för Norrbottens län, 
omfattande tio kustsocknar från Haparanda i norr till PiteA 
i söder, visar på ett stort antal registrerade kokgropar i 
kustkommunerna Piteå, Luleå, Boden, Kalix och Haparanda. 
Berörda socknar är Hortlax socken, Piteå socken, Norrfiär-
dens socken, Nederluleå socken, överluleå socken, Rånel · 
socken, Töre socken, Nederkalix socken, Nedertorneå socken 
och Karl-Gustavs socken. (Fig 17). I dessa socknar finns 
totalt 461 R-markerade kokgropar fördelade på 105 lokaler, 
(=raänummer). Endast ett ringa antal av lo~alerna är kända 
sedan tidigare. De registrerade lokalerna finns upptagna i 
bilaga 1. · 

',r~, ,, <:"-/ /\\ \( . \ l 

' ' LI '-... f \. '· -, l 
' ""::,, 5 ' ... {', 
{·,~ 6'-

r--.J 

\,---
\ ,_ 

B ot-t-t..n\li 

', I 0 

Fig 17. Karta över berörda socknar i Norrbottens kustland. 
1• Karl-Gustavs sn, 2=Nedertorneå sn, 3= Nederkalix sn 
4= Töre sn, 5= Råneå sn, 6= Nederluleå sn, 7= överluleå sn, 
8= Norrfjärdens sn, 9= Piteå sn, 10= Hortlax sn. 
(Kartan upprättad av K Lundin). 

Området karaktäriseras av omväxlande kustslätt och områden 
med mera kuperad terräng. Det mest utpräglade kustslättområ-
det finns i nedre Tornedalen längst i öster. stora kustslät-
ter förekommer även i trakten mellan Luleå och Persöfjär-
den, i kustområdet mellan Vallen, Rosvik och Norrfjärden och 
omkrin9 Svensbyfjärden, Piteå och Hortlax. Mellan dessa 
kustslåtter finns utlöpare av mera kuperad terräng som 
sträcker sii ända ut till kusten. Sådana kuperade områden 
förekommer i nedre Kalixdalen, i Råneå, i nedre Luledalen 
väster om Lule älv, samt mellan Piteå och Norrfjärden. 
(Fromm 1965:88). · 
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Vid studier av kokgroparnas geografiska spridning inom 
kustområdet visar det sig att kokgroparna är tämli9en 
ojämnt spridda i området (fig 19). För att förtydliga 
bilden i figur 19 har på kartan markerats kokgropslokaler, 
dvs raänummer, med 1 kokgrop, 2-4 kokgropar, 5-12 kokgropar 
samt 26 och fler kokgro~ar. U~pdelningen föl~er i princip 
Riksantikvarieämbetets indelning av fornlämningar. (Selinge 
1969:lOf). Lokaler med fler än fem kokgropar har dock 
delats upp i två grupper eftersom det mellan grupperna 5-12 
respektive 26 och fler finns ett glapp där inga kokgropar 
har registrerats (fig 18). 

I äO ,'. 

t 
t 

,ZJ) 

10 

10 l.O 
i I ., I j I I i I .. , ~l 

JO l.fO "°"-5"°,..,. 
Fig 18. Antal kokgropar per lokal. I diagrammet framgår det 

att det finns ett glapp mellan lokaler med en till-. tolv 
kokgropar och tjugosex och fler· kokgropar. Diagrammet visar 
även att det på drygt hälften av lokalerna finns endast en 
till två kokgropar. '" 

Kartan i figur 19 visar att förekomsten av kokgropar är 
störst i området mellan Luleå och Boden. Här finns tre av 
kustområdets fem största kokgropslokaler med minst 26 kok-
gropar på vardera lokal. Två av dessa är belägna mellan 
Luleälven och Persöfjärden och en söder,om Luleälven. I om-
rådet finns även den största koncentrationen av lokaler med 
5-12 kokgropar, sammanlagt nio stycken. · 
Norr om Luleå/Bodenområdet förekommer koncentrationer av 
kokgropar längs Råneälven, Kalixälven och i anslutning till 
Sangisälven, samt i en mindre koncentration väster om 
Haparanda. Där emellan finns enstaka s~ridda fö:rekomster. I; 
Kalixtrakten finns dessutom de två övriga av kustområdets, -fem 
största lok~ler med.kokgropar. Den ena av dessa, belägen· 
nordöst om Kal.ix, är Granån vilken utförligt behandlats i 
kap.i te:J_ 2 • 1.; .. ( Se sid J) • • 
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Fig 19 •. Karta över kokgrops~okaler 
i Norrbottens kustland~ . '. · 
(Kartan upprättad av K Lundin). 
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En mil söde'r om Luleäl ven och ner mot Västerbottensgränsen 
är kok9ropsförekomsten jämfört med Luleå/Bodenområdet 
betydligt glesare. Här dominerar enstaka kokgropar och 
mindre grupper av kokgropar på tlvå· till fyra stycken. 
Endast en lokal söder om Piteå har fler ~n fem kokgropar. 
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Nämnas bör.att inga' kokgropar påträffats vid kusten söder 
om länsgränsen inom Byske socken, som reviderats i samband 
med Riksantikvarieämbetets pågående fornminnesinventering i 
Norr- och Västerbotten. 
De fem största kokgropslokalerna är följande: Granån, raä 
145, Nederkalix socken (karta 25M6i), Valvvattnet, -raä 413, .. 
Nederkalix socken (karta 25M5e), sagberget, raä 543, Neder~ 
luleå socken (karta 24L9e), samt·.Gravaberget, raä 719 och. 
raä 721, Nederluleå socke_n (karta 25LOg) -~ (Se bilaga 1). 
Hur är då inom området fördelningen av kokgropar på höjden 
över havet? Genomgången a.,- fornl~mningsre9istret för 
berörda kustsocknar pekar ~å en klar övervikt fö~ nivå~rna 
25, 30, 40 och 45 m ö h (flg 20) •· På dessa nivåer har · 
mellan 73 och 88 kokgropar registrerats. Lägsta registrera-
de nivå är 15 mö h med fyra kokgropar. På högre nivåer än 
45 mö h pekar kurvan brant neråt. över hundrametersnivån 
förekommer i området endast enstaka kokgropar. 
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Fig 20. Fördelningen av kokgropar på höjden över havet. 

Den stora övervikten för nivåerna 25, 30, 40 och 45 mö h 
visar sig vid närmare studium ha delvis samband med att de 
fem största kokgropslokalerna är belägna på dessa nivåer 
(fig 21). Det skulle kunna förklara den kraftiga nedgången 
på nivån 35 mö h i diagramm 20. · 
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~"'tQ.L lokru.er Fig 21. Kokgropslokaler 
med 26 och fler kok-
gropar fördelade på 
höjden över havet. 

1., 

.io 30 LtO 
1
~0 ~o ~o • Möh 

Även lokaler med färre kokgropar (l kokgrop, 2-4 kokgropar 
och 5-12 kokgropar) samlar sig till stor del_ mellan nivå~r-
na 25 till 45 mö h (fig 22 - 24). Störst spridning uppvi-
sar lokaler med endast en kokgrop. 
om man antar att havet legat på nivåerna 25 respektive JO 
m· öh kan man för kokgropslokalerna teoretiskt räkna ut 
avståndet till havsstranden. Det visar sig då att avståndet 
till havsstranden för de stora kokgropsfälten, (26- och 
fler kokgropar), är 80-240 m räknat från nivån 25 mö h. 
För Granålokalen är avståndet 80 m. om avståndet istället 
mäts från nivån 30 mö h blir avståndet till en tänkt· 
havsstrand 0-200 m. 
För kokgropslokaler med färre kokgropar har ~ga det större 
antalet lokaler endast stickprovsmätningar gJorts på ca 60% 
av lokalerna. Mätningarna visar att avståndet till en tänkt 
havsstrand mätt från nivån 25 mö här 50-1800 m för lokaler 
med 1 kokgrop, 10-1900 m för lokaler med 2-4 kok9ropar och 
0-1100 m för lokaler med s-12 kokgropar. Om mätningarna 
görs från nivån 30 mö h blir avståndet 0-850 m för loka-
ler med 1 kokgrop, 0-1100 m för lokaler med 2-4 kokgropar 
och 0-950 m för lokaler med 5-12 kokgropar. 
Vid genomgången av fornlämningsregistret för de tio kust-
socknarna i Norrbottens län har även mindre bearbetningar 
avseende kokgroparnas utseende samt terrängläget genom-
förts. 
När det gäller utseendet tycks kokgroparna domineras av 
runda kokgropar med en kraftig skärvstenspackning i botten. 
Cirka tre fjärdedelar av de registrerade kokgroparna besk-
rivs som runda, en femtedel som ovala. Endast ett fåtal 
rektangulära kokgropar, salllmanlagt sex stycken, har iaktta-
gits i området. Storleken varierar mellan ca 1,5 till 3 m i 
diam och djupet på mellan 0,2 - 0,5 m. De rektangulära 
kokgroparna är ca 2 x 0<7 m till 2,5 x 1,7 m. Flertalet 
kokgropar är dock kraftigt igenrasade vilket gör att storle-
ken inte går att noggrannare fastställa utan arkeologisk 
utgrävning. 

För terrängläget anges att flertalet kokgro~slokaler är 
belägna i moränsluttning, ett mindre antal 1 sadelläge, ~å 
krön, avsats eller flack mark. Sluttningens riktning varie-
rar krafti~t och någon dominerande huvudriktning går inte 
att urskilJa. Oftast förekommer västläge därefter nordöst-, 
norr-, öst- samt sydvästläge~ men även andra riktningar är 
förekommande. Det betyder att man vid anläggandet av kokgro-
parna inte föredragit något speciellt vädersträck, exempel-
vis soliga sydsluttningar. 
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Fig 22. Kokgropslokaler med 1 kokgrop fördelade på höjden 
över havet. 
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Fi·9 23. Kokgropslokaler med 2-4 kokgropar fördelade på 
hojden över havet. · 
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Fi9 24. Kokgropslokaler med 5-12 kokgropar fördelade på 
höjden över havet. 
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Slutligen har i fornlämningsregistret kokgropsförekomsten i 
förhållande till andra fornlämningskategorier, som gravar 
och boplatsläl'llningar, studerats. I figur 25 visar stolpdiag-
rammet att lokaler med få kokgropar oftare förekommer 
tillsammans med andra typer av fornlämningar än stora 

.. kokgropslokaler. · 
vanligast, förekommande är ·kokgropar och boplatsgropar, de 
senare är gropar utan skärvstenspackning i botten; En 
felkälla är dock att djupt nedgråvda kokgropar som kraftigt 
rasat igen kan ha registrerats som bo~latsgropar. Mindre 
vanligt är ~tt kokgropar förekommer tillsammans med gravar·, 
fångstgropar, boplatsvallar (sk hyddbottnar) eller gropar i 
klapper. '(fig 25). · · 

Kokgropar och· gravar: 
stensättningar·stenfyllda · 

Kokgropar och boplatslämnin~ar: 
.Boplats u~an synlig anläggning 

~kärvstensförekomst 
Boplatsvall 

Boplatsgropar 
Härd 

Boplatsgrop i klapper 

,Kokgropar och fångstgropar: 
Fångstgropar 

I I' I I,., i I I 
2. '1 " , \0 i~,..,. ,6 '"' xo. .. .a.'-t 

:•.~: ... ~• 

Fig 25. Lokaler med kokgropar och andra fornlämningstyper. 
Ql kokgrop,82-4 kokgropar,§15-12 kokgr~par 
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.. •. PORSDlINGSÖVERSIJ(T 

5.1. ALLMÄNT OK KOKGROPU I.TIDIGARB FORSKNING 

Ernst Manker var en av de första som i övre Norrland 
uppmärksammade kokgropar. Det var i samband med lappmarksun-
dersökningen 1952 som Manker {1957:149f) noterade en grupp 
stenfyllda gropar vid Saivorova i Lappland. (Se vidare 
under kap 3.1.1.). Visserligen tar K A Gustawsson redan 
1949 i en artikel i Fornvännen upp användningen av koksten. 

.I atikeln behandlar dock Gustawsson (1949:l52ff) enbart 
skärvstenshögarnas uppkomst. Kokning med upphettade stenar 
har även behandlats av Janson och Hvarfner (1960:30ff), 
men även här är det i första hand skärvstenshögar och 
skärvstensvallar på norrländska boplatser som fokuseras • 
. Enligt Manker (1960:209f) är kokgropar eller jordugnar och 
eldgropar som han också kallar dem, ett bevis på hur man 
före metallkärlens tid tillredde kött av det fångade ville-
brådet. 
Inom norrländskt område finns det få specialstudier ·.som 
närmare berör kokgropar eller sk jordugnar. Den mest ingåen-
de är Jan Melanders artikel om torkugnar som publicerades 
1986. I artikeln diskuterar Melander utseende< funktion och 
dateringar av ett större antal jordugnar som i Norrlands 
inland varit föremål för arkeologiska undersökningar. 
Melander kommer i artikeln fram till följande resultat: 
Storleken på de undersökta jordugnarna varierar mellan 
1,a-2,s x 1,0-1,s m. Själva gropen är oval eller rektangu-
lär med en 1 ikaledes rektangulär skärvstenspackning .. och kol 
i botten. I vissa fall har i gropen dokumenterats kql~de 
stockar. Avseende ugnarnas läge tycker sig Melander· · 
(1986: 110) finna att dessa påfallande ofta ligger'.,i närhe-
ten av fångstgropssrstem och nutida jaktpass. Datering~ av 
jordugnarna faller inom järnåldern med tyngdpunkten under 
700- och 800-talen. 
När det gäller funktionen anser Melander att ugn~rna är för 
stora för att ha använts till den dagliga matlagningen. För 
detta ändamål har mindre kokgropar använts. Vidare anser 
han att det på grund av groparnas storlek finns anledning 
att anta att det är förhållandevis stora mängder kött som 
tillretts i dem. Melander antar dock att köttet inte lagts 
direkt på stenarna. Köttet skall istället ha hängts att 
torka på en ställning ovanför ugnen, därav namnet torkugn. 
Liknande sätt att torka älgkött har använts av indianer 
kring Yukonfloden i västra Alaska. Här stödjer sig Melander 
pA Nelson (1973). Den torkning av kött som Nelson (1973:112) 
beskriver sker dock över öppen eld. 
Jordugnarna, eller torku9narna som Melander kallar dem, 
anser han vara en speci~ik järnåldersföreteelse (Melander 
1986:118). Uppkomsten av torkugnar sätter han i samband med 
en iärnåldersexpansion i kusttrakterna av Norrland. I 
samf>and med denna kan det i expansionsområdet ha uppkommit 
ett behov av ett ökat näringsuttag, som kunnat lösas genom 
en ökad jakt i inlandet • 
Utöver Melanders artikel från 1986 finns det inom det 
norrländska området ett antal artiklar och arbeten som, i 
samband med redogörelser över arkeologiska utgrävningar, 
mer eller mindre översiktligt behandlar kokgropar. 
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1961 undersökte exempelvis Christian Meschke en stenålders-
boplats med skärvstensvall vid St Tjikiträsk, en mindre 
insjö vid umeälven. I området söder om vallanläggningen 
framkom en väl avgränsad kokgrop. Kokgropen var fylld med 
skörbränd sten, kol och brända djurben från i första hand 
älg. Kokgropen daterades till mesolitisk tid cirka 5630-
4855 f.Kr. Enligt Meschke (1967:lff) har kokgropen enbart 
använts för matlagning. · 
Vid sjön Varris i Vilhelmina socken i Västerbottens inland 
genomfördes 1975 arkeologiska utgrävningar under ledning av 
Lars-Göran Spång. Vid undersöknin9en berördes en ovanligt 
stor kokgropsanläggning i anslutning till boplatslämningar 
av stenålderskaraktär, mindre kokgropar och en fångstgrop. 
Den stora kokgropen var till formen rektangulär med skärvs-
tenspackning och kol i botten (Spång l978:114ff). Kokgro- · 
pens mått var 1,8 x 0,6 m och den dateras till 1570±50 BP 
(LU 1383), vilket motsvarar cirka 380 e.Kr. (Melander 
1986:113,117). 
I artikeln diskuterar Spång (1978:125) kokgropens använd-
ning utifrån jämförelser med nutida kokgropar på Nya 
Guinea.(se kae 5.3.). I analogi med dessa menar han att 
kokgropen anvånts for matberedning. Vidare anser han att de 
troliga bytena varit älg eller ren med tanke på gropens 
storlek. 
I en annan artikel från 1986 redo9.ör Harald sundlin för en 
rad utgrävningar av kokgropar i Västerbottens inland. 
Kokgroparna som dateras till mesolitisk tid mellan 6200 och 
5200 f.Kr. är i huvudsak belägna på bo~latser med fynd av 
stenredskap·och rester efter redskapstillverkning. Kokgro-
parna är runda, 1,6 m i diam, eller ovala, 1,0 x 0,5-0,6 m 
i diam. Sundlin (1986:132ff) gör dock i artikeln ingen 
tolkning av kokgroparnas funktion. 
I Danmark har på en plats strax väster om Renninge SJ;tg!rd 
inte mindre än 302 kokgropar undersökts. Kokgroparna date-
ras till yngre bronsålder cirka 1000 f.Kr. I en artikel i 
Fynske Hinder (1974) förkastar Thrane matlagningsteorin vid 
tolkningen av deras funktion. I stället framkastar han 
tanken att kokgroparna vid Rimninge S0gård har samband med 
nlgon form av hantverksaktivitet. 
Thrane (1974:lOSf) formulerar i artikeln föjande definition 
av kokgropar: "Uanset hvad vi kalder gruberne eller hvorle-
des vi tolker dem, er det klart at de har fungeret som 
energikilder. Sten er ophedet i forbindelse med ild i 
gruberne, hvorom traekulslagene vidner. Det er altså varmee-
nergi man har haft behov·for og tilsyneladene en langsomt· 
virkende fremfor en hurtig som på et bål. Stenenes funktion 
må vaere den at forlaenge varmeeffekten ud over den perio-
de, som traekullet kunne varme." 
I en annan dansk artikel av S~rensen (1980) behandlas, med 
utgångspunkt från utgrävnin9ar av gropar på Veddelevvejen i 
Danmark, kokgropsterminologi och tolkningen av kokgropar. 
Sfrensen påpekar i artikeln att det redan i betecknin9en 
kokgropar ligger en tolkning av anläg9ningarnas funktion. 
För kokgroparnas vidkommande är tolkningen hämtad från 
etnografiska paralleller, exempelvis Nya Guinea.(Se kap 
5.3.). 



28 

Vidare påpekar S-rensen (1980:33) att vitt skilda aktivite-
ter··kari frambringa gropar, som liknar varandra. Vid tolk-
ningen är"mah därför tvungen att se till varje enskild 
lokals gropar· och ·utifrån de lokala förhållandena försöka 
finna en tolkning;· 1

'· 

Gro_parna på Vedd_el~vvejen i Danmark dateras till .· yng,re 
br6riså1der och några'få ·till äld:ce järnålder. De har tidiga-
re tolkats som lämningar efter kok- eller avfallsgropar. -
SGfrensen (19.80:.37f) ~ramlägger en annan tolkning som går ut 
pA ,?ått groparna använts för kalkbränning. . . . . .... 

5_ ~t• _kdltGROP~ I EXPERIHBNTBLL UDOLOGI 

I s.amband med ·utgr~vningarna vid Saivorova i LaP.pland 
gjo~des redan 1954 ett praktiskt ·försök att anvånda en av 
kokgroparna. Harald Hvarfner redogör för försöket i en 
artikel i Norrbotten (1963). Vid försöket travades ved i 
gropen på samma sätt som de påträffade kolresterna visade. 
Eld'i:ärides i gropen och över den brinnande veden lades 
stenar och högst upp torv, som reglerade syretillförseln. 
Efte~-:~å~ta t~m:tnar a~bröts förbrän~in9en. S~enpackningen .. 
avgav··varme 1 -ungefar ett dygn. Forsoket visade att eldning 
i groparna var bränslebesparande och att en stark hetta 
utvecklades. {Hvarfner 1963:219). 
Ett arinat·experiment med kokgropar-genomfördes 1979 på en 
~~solitisk boplats på Hardangervidda i Norge. På-en-fjärde-· a~~_ay bo~latsområdet fanns det·ca 100 ooo kokstenar, dvs 
narmai;'e SJU ton-. Genom experiment med kokgropar efter · 
m~dell· från Nya Guinea (se,kap 5.3) försökte man räkna ut 
hur många' gån~er kokstenen kan ha använts, samt hur länge 
boplatsen varit i bruk. {H~igård-Hofseth· 1979:24ff). 
I Da~mark har på Skamlebaekboplatsen påträffats ett stort 
antal·· kokgropar, vilka antas ha haft med matlagning att 
göra.· ·Ett flertal av kokgroparna är undersökta, vilket har, 
_föranlett några experiment med kokgropar. Eskildsen redogör 
för de~sa ·. i Skalk ( 1979-). 
Vid.experimenten värmdes-stenar på ett bål. En grop- grävdes 
invid bålet och de heta stenarna rakades efter två timmars 
uppvärm~ing ner i gropen. Ovanpå lades en stek insvept i 
bl~d()ch-·gropen fflldes igen~ Stektiden beräknades till 
C'å en"·timme per kilo kött. Efter tre månader grävdes den 
använda kokgropen ut för att man skulle kunna göra ~ämförel-
ser med 'förhistoriska·kokgropar. Härvid ansåg man sig kunna 
f! ::_~h·,. ~örklaring till att det fanns s~ många k~kgropar .. ~å 
Sk~mlebaekboplatsen. Det visade sig namligen nastan .omoJ-
<11gt''att med moderna redskap ,tömma gropen på eldskadade och 
söndersmulade stenar. (Eskildsen 1979:16f). 
Även i Skåne har i den sk stenåldersbyn i Skånes djurpark 
experimenterats med tillagningav bland-annat kött och fisk 
i kokgropar· (Harvidsson 1984: 18ff). Ideer till olika .. 
metoder-hämtade Harvidsson från litteratur om nutida jägar-
folk/ . 
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5.3. BTNOGRAJ'ISKA PARALLELLER TILL KOKGROPAR 

På Nya Guinea tillreder man den dagliga kosten genom att 
maten kokas i gropar med varma stenar. Lerche {1970:195ff) 
har studerat denna kokmetod. Tillagnin9en inleds med att 
man gräver groear som är cirka 50 centimeter i diameter. I 
gropen byggs härefter ett bål upp av kluvna vedpinnar och 
torrt gräs. Ovanpå detta läggs ett lager av stenar. När 
elden brunnit ner lyfts flertalet stenar ur gropen. Gropen 
jämnas sedan till med de resterande stenarna och träkolet. 
överst läggs blad och varma stenar som varvas med den mat 
som skall tillagas. 
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Från en helt annan del av världen kommer en annan skildring 
av bruket att använda kokgro~ar. Det är den engelske ambas-
sadören i Ryssland, doktor Giles Fletcher, som år 1588 
nedtecknat hur man vid den här tiden i Ryssland utvann 
tranolja ur sälspäck. På vårvintern då sälarna fångats 
delades bytet lika mellan båtlagen. Skinnet med vidhängande 
seäck drogs av sälkropparna, som lämnades kvar på isen. 
Hårefter be9av man sig till närmaste strand där gropar ~å 
1,5 famns dJUP grävdes i strandbrinken. Sälskinnet befria-
des från späcket, som slängdes i gropen varvtals med glödan-
de stenar. På detta sätt smältes sedan späcket. (Tegengren 
1970:113). 

I irländsk litteratur omtalas speciella kokplatser för 
hjort, vilka endast nyttjades av män ute på jaktexeeditio-
ner. Kokning i grop med hjälp av stenar har även förekommit 
hos ameri~anska indianer på krigsstig. Groparna kunde vara 
klädda.med färska hudar och fyllda med vatten, där sedan 
heta stenar och kött nedlades. Vid Vitahavskusten skall 
säljägare ha använt sig av liknande metoder för att fram-
ställa tranolja vilken kunde skummas av på ytan. (Broadbent 
1982:40). 

Från norrländskt område, närmare bestämt från Lappland och 
Jämtland, har Löthman (1973:21) funnit ett flertal belägg 
för att samerna torkat kött i kokgropar. Uppgifterna är 
visserligen andrahandskällor men det gör dem inte mindre 
intressanta. Den här metoden att torka kött har enligt 
Löthman använts dels för att konservera köttet och dels för 
att lättare kunna transportera det. Själva torkningen gick 
till enligt följande. En grop grävdes i marken och en 
vedb~asa tändes i botten. ovanpå brasan lades ett lager 
sten. ovanför detta sattes sedan ett galler av sura grenar, 
på vilket köttet lades. Alltsammans övertäcktes härefter 
med näver och torv. Efter flera timmar hade värmen från de 
heta, värmebevarande stenarna torkat ur köttstyckena på 
vätska. Den här torkmetoden skall samerna enligt Löthman 
använt in i sen tid. 
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6. DISXUSSION OCH JÄHPÖRANDB ANALYS 

Genomgången av kokgropar i Norrbottens kust- och inland 
visar på likhet~r och skillnad~r yad gäller bl a antal< 
utseende, dateringar, fyndomstandigheter, naturgeografiska 
och näringsmässiga förutsättningar, etc. För att kunna 
tolka kokgroparnas funktion, eller framlägga tolkningsförs-
lag till användningsområden, är det nödvändigt att närmare 
granska de likheter och skillnader som framkommit. 
I Norrbottens kustland förekommer på Granålokalen ett stort 
antal kokgropar. Lokaler liknande den vid Granån, med minst 
tjugosex kokgropar, uppträder även i kusttrakten mellan 
Luleå och Boden. Dessutom förekommer vid kusten ett flertal 
lokaler med 5-12 kokgropar. Antalet kokgropar är mycket 
stort i förhållande till kokgropslokalerna i Norrbottens 
inland där det på de undersökta lokalerna endast förekommer 
1-4 kokgropar. Endast i Pitetrakten är det även vid kusten 
genomgående små kokgropsförekomster. 
I inlandet upeträder kokgroparna i stor utsträckning till-
sammans med hårdar eller fångst9ropar. Jämfört med kusttrak-
ten finner man där de största likheterna med inlandets 
kokgropslokaler på lokaler med enstaka kokgropar eller 
mindre grupper av kokgropar. Kokgropar tillsammans med 
andra fornlämningstyper förekommer i mindre utsträckning på 
de stora kokgropsfälten. 
När det gäller utseendet är det svårt att peka på direkta 
likheter och/eller skillnader eftersom så få kokgropsunder-
sökningar har genomförts både vid kusten och i inlandet. 
Möjligen kan kokgroparna vid kusten vanli9en sägas vara 
runda. Så är fallet vid både Granån i Kalix kommun och 
Kvavasträsket i Luleå kommun. I inlandet förekommer på tre 
av sju lokaler rektangulära eller kvadratiska kok9ropar. 
Rektangulära kokgropar har vid kusten endast påtråffats på 
ett fåtal platser med 1-2 kokgropar. Storleken varierar 
mellan ca 1,5-3 m i diam. 
Analyser som genomförts i samband med kokgropsundersök-
ningarna är c 14-analys, vedanalrs och fosfatanalys. c 
14-analys av kol från kokgro~ar 1 inlandet har gett date- · 
ringar till äldre och yngre Järnålder. Kokgropen vid Forsud-
den, Edefors socken, dateras till tiden 390-545 e.Kr och 
kokgroparna vid Saivorova, Gällivare socken, och Veijenäs, 
Arjeplogs socken, till 700-800 talen e.Kr. Dateringarna 
överenstämmer med Melanders (1986) redogörelse för ett 
antal kokgropars datering i Norrlands inland. Det finns 
dock även på åtminstone boplatser i Västerbottens inland 
kokgropar som dateras till mesolitisk tid, tiden 6000-4000 
f.Kr. (Se Meschke 1967, Sundlin 1986). I Norrbottens kust-
land har genom c 14-analys Granålokalen daterats till tiden 
800-400 f.Kr, dvs sen bronsålder-förromersk järnålder. 
Granålokalen är belägen långt under HK på nivån 25 mö h. 
Tillsammans med dateringarna talar detta för att bosätt-
ningen varit knuten till havsstranden. Den i inlandet 
undersökta kokgropen vid Forsudden, Edefors socken är genom 
sitt läge 46 mö h även den belä9en under HK. Kokgropens 
datering till 1ärnåldern pekar daremot inte på att lokalen 
varit bunden till havet, vilket inte heller de övriga 
kokgroparna i inlandet varit. 
De övriga analysresultaten visar när det gäller vedanlys av 
kol från Granån och Kvavasträsket.vid kusten och Forsudden i 
inlandet att veden i kokgroparna utgjorts av tallved. 



31 

Fosfatanalys har utförts vid Kvavasträsket och Forsudden. 
Fosfatanalysen 9av på båda platserna låga fosfatvärden. Vid 
Kvavasträsket ror det sig dock om nå9ot förhöjda värden 
jämfört med Grundlach (1961) femgradiga skala. 

Hur har då de ekologiska förutsättningarna varit vid kusten 
jämfört med i inlandet? Vegetationen har vid kusten i hög 
grad ut9jorts av granskog. På grovkorniga jordar och 
b~rgshöJder har det vuxit tallskog och på finkorniga och 
fuktiga jordar björk och al. I inlandet har liksom i dag 
tallskogen dominerat. Trots att granskogen dominerat vid 
kusten har man vid val av ved tagit tall både i kustlandet 
och inlandet. För Granålokalens del, som är belägen på· 
sandig och grovkornig mark med en vegetation av tallskog, 
betyder det att man tagit den ved platsen kunnat erbjuda. I 
strandlinjen bör ha vuxit lö~träd, som björk och al, vilket 
alltså inte använts som ved i kokgroparna. 
Det huvudsakliga jaktbytet har vid kusten varit säl, i 
första hand vikare. Vikaresälen föredrar innerskärgården 
där den söker sig in i smala grunda vikar. I inlandet 
dominerar fynd av älg, ren och bäver. 

Vid studier av kokgroparnas läge i terrängen har det visat 
sig att väderstrecket förmodligen inte inverkat nämnvärt på 
valet av terrängläge. Andra faktorer som närheten till bra 
jaktmarker måste istället ha varit styrande. Vid kusten är 
det troligen skärgården och sälfångsten som lockat. Granålo-
kalen som är belägen vid kusten har av allt att döma legat 
i maritim miljö i innerskärgården. Här i innerskärgården 
har säljägare, genom att s~ärra av utloppen med nät, kunnat 
fånga säl som sökt sig in 1 smala grunda vikar. 
I kapitel 2 finns en kartskiss (fig 9) över Granålokalen 
med havet på nivån 25 mö h. Kartan visar att lokalen låg 
inne i en havsvik då havet nådde upp till denna nivå. 
Som en jämförelse till Granålokalen har liknande kartskis-
ser upprättats för de tre största kokgropslokalerna i 
Norrbottens kustland. Lokalerna är belägna i Nederluleå 
socken på norra respektive södra sidan Luleälven. På norra 
sidan Luleälven ligger Gravaberget (fig 26) och •'på södra 
sidan älven Sågberget (fig 28). Antalet registrerade kokgro-
par är vid Gravaberget 26 stycken på raä 719 (lokal nr 1) -
och 32 stycken på raä 721 (lokal nr 2). Till dessa ansluter 
två mindre kokgropslokaler, raä 720 och 731. Vid Sågberget 
(lokal nr 3) har 47 kokgropar påträffats på raä 543 och i 
anslutning till denna 6 kokgropar på raä 542. 

Då havet nådde upp till nivån 25 mö h gick en smal havsvik 
in vid Gravaberget (fig 27). Nedanför Sågberget fanns ett 
smalt sund då havet nådde upp till samma.nivå (fig 29). 

Likheterna med Granålokalen med havet på nivån 25 mö här 
stora. 

I den·statistiska ~enomgången av kokgropar i Norrbottens 
kustland har det tidigare framkommit att det bland kokgrops-
lokalerna vid kusten finns en klar övervikt för nivåerna 
25, 30, 40 och 45 mö h. Det har också visat sig att samtli-
ga fem lokaler med minst tjugosex kokgropar är belägna på 
dessa nivåer. Avståndet till havsstranden om man antar att 
havet ·nått upp till nivåerna 25 eller 30 mö h varierar för 
de stora kokgropsfälten mellan 0-240 m. För Granålokalen är 
avståndet 80 m. 
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ningslokalerna raä 719-721, samt 731 har markerats på 
kartan. (Källa: Blå kartan 25 L Boden, skala 1:100 000). 
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Fi9 27. Kokgropslokalerna vid Gravaberget med havet på 
nivån 25 mö h. (Kartan upprättad av K Lundin). 
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Fig 29. Kokgropslokalerna vid Sågberget med havet på nivån 
25 mö h. (Kartan upprättad av K Lundin). 
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I jämförelse med Granån är höidskillnaderna små mellan de 
stora kokgropsfälten. Inte heller skiljer avståndet till 
havsstranden märkbart. Det mesta talar för att kokgropsloka-
lerna är samtida. Detta styrks av de gjorda kartstudierna 
över Gravaberget och Sågberget med havet på nivån 25 mö h. 
Det har även visat sig att kokgropslokaler med färre kokgro-
par vid kusten i hög grad samlar sig på nivåerna 25-45 
mö h. En större spridning över högre och lägre nivåer kan 
dock iakttagas. Till havsstranden varierar avståndet mellan 
0-1900 m på nivåerna 25-30 mö h. Koncentrationen till 
liknande nivåer som de stora kokgropsfälten skulle kunna 
tyda på samtidighet. De större avstånden till en teoretisk 
havsstrand och jämförelser med kokgropen vid Forsudden, 
Edefors socken {se sid 30) antyder emellertid att alla kok-
gropar inte behåv~r ha varit strandanknutna. 
Helt klart skil1er sig de ekologiska förutsättnin9arna i 
kustlandet och inlandet. Valet av boplats pekar for de 
stora kokgropsfälten på att platsen valts med tanke på 
sälfångst. I inlandet har andra faktorer varit styrande. 
Men vad har då kokgroparna använts till? 
Att man överhuvudtaget använt sig av kokgropar beror förmod-
ligen på att man som Thrane (1974) framhåller har haft 
behov av en långsamt verkande värmeenergi, där stenarnas 
funktion varit att förlänga värmeeffekten utöver den tid 
som träkol klarar av att avge värme. Experimentella försök 
har även visat att eldning i gropar är bränslebesparande 
och att en stark hetta utvecklas. 
Vid tolkningen av kokgropar bör man även, som S~rensen 
(1980) påpekat,· vara I1tedveten om att vitt skilda aktiviteter 
kan frambringa gropar som liknar varandra. Värt att uppre-
pas är också att man därför vid tolkningen är tvungen att 
se till varje enskild lokals gropar och utifrån de lokala 
förhållandena finna en tolkning. 
En i den tidigare forskningen allmänt utbredd tanke är att 
kokgropar anvants som matberedningsgropar. Så tolkar tex 
Manker (1957l kokgroparna vid Saivorova, Gällivare socken i 
Norrbottens nland. Vid tolkningen stödjer sig några, bl a 
seAng (1978}, på etnografiska paralleller med Nfa Guinea 

. där man än i dag använder kokgropar för matla9ning. Vid 
många experimentella försök har man också varit inn~ på 
matlagningsteorin, tex Eskildsen (1979) och Harvidsson 
(1984). 

Melander (1986) tolkar som tidigare nämnts de i Norrlands 
inland undersökta kokgroparna eller sk jordugnarna, vilka 
daterats till järnåldern, som torkugnar. Hans tanke är att 
köttet hängts att torka på en ställning ovanför kokgropen. 
Tolkningen bygger på Alaskaidianers sätt att torka kött 
över öppen eld. Torkning av kött som för övri9t lär·ha 
skett i kokgropar finns dock beskriven från narmare håll. 
Enligt Löthman (1973) har samerna ovanpå ett galler av sura 
grenar torkat kött i gropar i marken. 
Frin de norrländska kustområdena finns inga tidigare besk-
rivningar av kokgropar~ I jämförelse med de allmanna tolk-
ningarna av kokgropar i inlandet skulle ett tolkningsförs-
lag kunna vara att man torkat eller på annat sätt tillrett 
sälkött i kokgroparna vid kusten. En sådan tolknin9 bfgger 
emellertid ~å att alla lokaler i kustlandet legat 1 liknan-
de miljö, vilket man inte klart kan säga. 
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Finns det då andra tolkningsförslag än matberedning? En 
intressant jämförelse med de stora kokgropsfälten, vilka 
förmodligen legat i maritim miljö, är Kökar, Åland. Här på 
Kokar som lig9er i yttersta skärgården har ca 150 skärvs-
tensrösen registrerats. Skärvstenrösena ligger på nivåer 
mellan 10-30 mö h. Tre av rösena har varit föremål för 
arkeologiska undersökningar och har genom C 14-analys 
daterats till förromersk järnålder. (Gustavsson 1986:57ff). 
Vedanatomiska analyser av träkol från de undersökta skärv-
stensrösena visar att lövträd använts som ved. Enligt 
Gus~avsson (19~0:68) visar kolproverna på träslag som än 
i dag utgör huvuddelen av Käkars skogsbestånd. Fr~n ett av 
rösena har även jordprover analyserats av vilka ·ett visade 
sig innehålla 4,8% fett. 
Gustavsson (1980, 1986} tolkar skärvstensrösena på Kökar 
som tillfälli9a trankokningsplatser, där tranolja··utvunnits 
ur sälspäck ~a eller i närheten av den dåtida stranden. 
Nedanför varJe röse finns naturliga fördjupnin9ar i 'berghäl-
len där tranoljan kunnat samlas upp. Vid tolkningen stödjer 
sig Gustavsson på bl a etnografiska paralleller. Som exem-
pel nämner han Eidlitz beskrivnin9 (1969:85) av hur man med 
hjälp av upphettade stenar utvunnit fiskolja i tex Kanada 
och Sov~et. Gustavsson refererar även till Tegengren (1970) 
som tagit upp ögonvittnesskildringar av sälfångst och 
trarikokning vid Vitahavskusten. Som jämförelse med Granålo-
kalen och de andra stora kokgropsfälten i Norrbottens 
kustland är den skildringen särskilt intressant eftersom 
tranoljan vid Vitahavskusten utvunnits i kokgropar. 

Exemplet från Kökar ger möjligheter till en alternativ 
tolkning av kokgroparnas funktion på åtminstone de stora 
kokgropsfälten. I anslutning till dessa platser har man 
kunnat jaga säl som ger kött men även andra produkter som 
skinn och tranolja. Förmodlige~ är det såväl sälköttet som 
sälskinnet och sälspäcket som man vid jakten velat komma 
åt. Om kokgroparna använts i ett eller flera syften, tex 
trankokning och/eller beredning av sälkött, är dock i dag 
inte möjligt att besvara. Av intresse vore därför att bl a 
analrser jordprover från kokgropar vid de stora kokgropsfäl-
ten 1 kustlandet för att se om dessa innehåller fett i 
likhet med jordproverna på Kökar, Åland. 

Kan då vedanalysen som visat att den ved som använts kommer 
från tall ge vägledning för tolknin9en? Genom egna erfa-
renheter vet jag att tallved, särskilt torrfuror och tjär-
ved, är lättantändlig och har bra värmeffekt. Nackdelen är 
att tallveden sotar och ryker. Ved från lövträd kräver lång 
torkningstid. När lövträden dör börjar dessutom trädet 
direkt att ruttna till skillnad från torrfuran som med 
tiden bara blir bättre som ved. Lövträd, f f a björk, ger 
dock hög värmeenergi. I jämförelse med tall och björk har 
gran den nackdelen att granved avger mer gnistor vid 
eldning. Kanske har man av dessa orsaker valt tallved. 
En annan fråga är varför antalet kokgropar på Granålokalen 
och de andra kokgropsfälten är så många? En förklaring kan-
vara att antalet gropar är ett tecken på lån<JVarig och 
intensiv användning av boplatsen. Istället för att återan-
vända de gamla groparna har man anla9t nya i anslutning 
till de gamla. I Danmark, enligt Eskildsen (1979), har det 
nämli9en vid experimentella försök visat sig vara lättare 
att gora nya gropar än att gräva upp de gamla. 
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7 SAJOIUJ'ATTANDB'SLOTSATSBR 

Uppsatsens syfte har varit att försöka utreda kokgroparnas 
funktion i Norrbottens kust- och inland. Genom att studera 
kokgropar i två skilda geografiska miljöer har förhopp-
ningen varit att kunna få fram tolkningsförslag till kokgro-
parnas funktion. 
Genomgången visar att de naturgeografiska och näringsmässi-
ga förutsättningarna varit delvis olika i kustlandet och 
inlandet. Vid kusten pekar fynd av sälben på att säljakten 
har haft stor betydelse i kusttrakten. I inlandet har man 
jagat älg, ren och bäver. 
Kokgropsförekomsterna är vid kusten med undantag av Pite-
trakten betydligt större än i inlandet. En av de största 
kokgropslokalerna är i kustlandet Granålokalen i Kalix 
kommun där inte mi~dre än tjugosex kokgro~ar har registre-
rats, men även i trakten av Luleå finns liknande stora 
kokgropsförekomster. I inlandet förekommer på lokalerna 1-4 
kokgropar. 
Dateringar av undersökta kokgropar visar att kokgroparna på 
Granålokalen, genom dateringen till sen bronsålder-förrom-
mersk järnålder, dateras till en helt annan tidsperiod än 
de kokgropar i Norrbottens inland, som daterats till järnål-
dern. Förmodligen finns det ,i inlandet även en grupp av 
kokgropar som dateras till mesolitisk tid, vilket date-
ringar av förhållandevis små kokgropar på boplatser i 
Västerbottens inland antyder. 
Vid genomgången har även redogjorts för kokgroearnas utseen-
de, uppbyggnad och terrängläge. Antalet undersökta kokgro-
par är dock så få att det inte är särskilt menin9.sfullt att 
göra några långtgående jämförelser. För terränglåget finns 
emellertid antydan till att ett flertal lokaler i kustlan-
det varit havsstrandbundna. Sannolikt gäller det åtminstone 
Granålokalen och förmodligen även de övriga stora kokgrops-
fä'lten vid kusten. I inlandet har kokgropslokalerna inte 
varit knutna till havet. · 
När det gäller kokgroparnas funktion har man i den tidigare 
forskningen ofta framhållit matlagningsteorJn. Ett annat 
tolkningsförslag, som f f a berört de .kokgropar eller sk 
jordugnar som i No.rrlands inland daterats till järnåldern, 
år torkning av kött. . 
E·ftersom underlagsmaterialet är tunt med ett fåtal gjorda 
kokgropsundersökningar och få kända analysresultat har jag 
avstått från att försöka tolka i vilket syfte man anlagt 
kokgropar i inlandet. . 
För Granålokalen och för de övriga stora kokgropsfälten 
i kustlandet talar dock ett flertal faktorer för att kokgro-
parna har samband med sälfångst. c 14-analys av kolprover 
från Granålokalen och boplatse·ns läge 25 m ö h talar som 
tidigare nämnts för att boplatsen varit havsstrandbunden. 
De fyra övriga kokgropslokalerna med tjugosex och fler 
kokgropar är belägna på liknande nivåer. Kartstudier över 
Granålokalen med havet på nivån 25 mö h visar att boplat-
sen varit belägen inne i en havsvik. Med hjälp av nät har· 
säli~gare enkelt kunna spärra av u~l~ppet, vilket varit en 
vanlig fångstmetod i samband med salJakt. Från Luleområdet 
visar kartstudier att de stora kokgropsfälten även här 
legat i smala vikar och sund. 
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Kokgroparna på de stora kokgropsfälten skulle därmed ha 
sambapd med någon form av beredning av sälfångsten. En i 
det· sammanhang~t möjli9. tolknin9 skulle kunna vara torkning 
av sälkött. ·oet finns aven en tankbar alternativ tolkning 
som bygger på att kokgroparna använts för trankoknin9.. På 
Kökar, Aland som är belägen i maritim miljö finns s~årv-
stensrösen vilka ·tolkats som lämningar efter trankokning. 
J9rdprover från undersökta rösen har visat sig innehålla 
stora mängder fett. Det finns även etnografiska paralleller, 
tex att kokgropar vid Vitahavskusten använts för trankok-
ning. · ' 

. ( 

U~der·årbetets ~ortskridande hår det allt tydl19ar~ visat · 
sig att kokgropsbegreppet rymmer många alternativa funk-
tionsförklaringar. Av den anledningen är det viktigt att 
som s0rensen (1980) uttrycker det vara medveten om att vitt 
skilda aktiviteter kan frambringa gropar ·som liknar varand~ 
ra. Vid tolkningen är man tvungen att se till varje enskild 
lokals gropar och utifrån de lokala förhållandena finna en 
tolkning~ 

·,• 

: ; 
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Bilaga l 

REGISTRERADE KOKGROPSLODLER I NORRBOTTENS KUSTLAND 

Ho:r;::tlax socken; 

Raä Karta Höh Antal Terräng övrigt 
69 23L8C 30· 3 V-sluttning, + ·2 sten-

moränrygg sättningar 
,l boplats-

Krön, morän-
grop 

162 23L8C 45 2 
höjd 

163 23L8C 25 7 sö-sluttnin9, 1 boplats-
. sandig/ stenig vall 
mark 

187 23L7C 70 1 NV-sluttning, 1 boplats-
sandig terrass grop 

215 23L8C 35 1 Kam, moränrygg 

391 23L8C 35 1 V-sluttning, 
moränhöjd 

392 23L8C 35 2 N-sluttning, 1 boplats-
moränhöjd grop 

393 23L se 35 1 N-sluttning, 
moränhöjd 

Piteå socken: 

Raä Karta Höh Antal Terräng övrigt 
67 24LlA 35 1 V-del krön 

182 24L3B 40 1 Flack sandig 
mark 

228 24LOD 25 2 Flack morän-
udde 

364. 24L3A 45 1 Sandig åsrygg 1 härd 

462 24L2C 15 1 Krön, moränrygg 

Norrfjärdens socken: . 
Raä Karta· Höh Antal Terräng övrigt 
47 24L4C 25 2 V-sluttning, 

moränrygg 

91 24L6D 40 2 V-sluttande 1 ståbopl. 
avsats 

125 243:,JF 20 2 Nä-sluttning, 1 boplats-
moränmark 

'1 

grop 

143 24L4D 20 1 s-sluttning, 
moränmark 

296 24L6A ·35 ' . 2 V-sluttande 
sandmark 

1 ståbopl. 
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Raä Karta Höh Antal Terräng övrigt 
337 24L3A 30 2 NNV-sluttning, 

moränmark 

346 24L3C 25-30 l Nö-sluttning, 
sandig morän 

H§~§tlYl14 IQ~tgn; 

Raä Karta Höh Antal Terräng övrigt 
148 2~L2F 20 2 sandig avsats 

252 24L4G 20 1 Sandig avsats 

540 24L8F 4,0 3 VNV-sluttning, 1 härd 
moränmark 

541 24L8F 35 1 Sandig mark 

542 24L9E 25-40 6 V-sluttande 8 boplats-
moränmark gropar 

543 24L9E 45 47 NNV/SSÖ slutt-
•; 

SÅG BERGET ning, sandig morän 

605 24H7G 50 1 Flack sandig morän 

606 24L7G 40 2 NV-sluttning, 1 boplats-
moränmark grop 

609 24L8F 45 3 s-sluttande 
moränmark 

699 25L2H 45 3 SSV-sluttning, 
moränmark 

714 25L1H 20 5 Sö-sluttning, 
sandig morän 

719 25L0G 30 26 V-sluttning 1 skärv-
GRAVABERGET sandmark stensföre-

komst 

720 25L0G 30 3 ö-sluttande 2 boplats-
avsats gropar 

721 25L0G 40 32 V-sluttning, 
GRAVABERGET sadel läge/avsats 

722 25L0H 25 3 NV-avsats, sandig 
mark 

730 25LlH 15 3 sö-sluttning, 
sandiga strand-
vallar på höjdrygg 

731 25L0G 30 1 ö-sluttande 
sandig avsats 

737 25L0G 45 1 N-sluttande 
avsats, moränmark 
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Raä Karta Höh Antal Terräng övrigt 
909 25L2G 25 2 N-sluttning, 

KVAVASTRÄSKET sandig avsats 

.910 .25L2G 30 12 s-sluttning, 1 boplats-
KVAVASTRÄSKET sandig avsats grop 

QV~~lul~å §Q~ken: 

Höh 
( 

Terräng övrigt Raä Karta - Antal 
137 25L1D 25 11 NNÖ-sluttning, 

sandiga .terrasser 

219 25L4A 45 • ,L 1 Avsats, morän 1 boplats-
_grop 

230 25L4A 45 '' 1 Avsats, morän 

254 25LlD · 25 5 ö-sluttande 
sandig terrass 

274 25LOE . 20 · 1 V-sluttande 
sandig avsats 

285 25LlE . 25 , , 10 N-sluttning, 
sandig mark 

291 25LlE 35 8 Nö-sluttning, 
sandiga avsatser 

292 25LlE 30 1 V-sluttning, . 
sandig avsats 

367 25L1F 25-30 2 ö-sluttning, 
sandig avsats 

370 25LlF 45 4 NV-sluttning, 
sandig/blockig morän 

371 25LlF 55 6 Sandiga avsatser, 
sadelläge • , _ 

372 25L1F 55-60 7 V-sluttning, 2 boplats-
sandig mark ' gropar 

378 25L1E 25 2 Flack sandig 
mark 

435 - 25L2D ~5 1 SV-sluttning; · 1 härd, 1 
sandig terrass skärvst.-

förekomst 

445 25L2D 25 2 SV-slutnin9., 
sandig morån 

454 25L3F 30 ~ 3 Sandig mark 2 boplats-
gropar, 

• •.~! ~-. r • ... ... •: ,· ' ·.i.~. 1- boplats-
grop i · 
klapper 
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B4ng6 12QktDi ; 

Raä Karta Höh ' Antal Terräng övrigt 
268 25L7F 35 6 Stenig udde 

278 ' 25L7F 25 1 S-/9-sluttning, 2 boplats-
moranrygg gropar 

279 25L7F 35 4 s-sluttande i.boplats-
krön/sadelläge, grop 
moränmark 

280 25L7F . 30 4 Krön, v-slutt-
ning av morän-
höjd 

283 25L7F 40 6 Krön, morän- 3 boplats-
rygg gropar 

301 25L8G 50 2 V-sluttning, 
sandig 

409 25L6I 35 ,. l SV-sluttande •., FAngat-
sandig strand_;· grofs-
vall sya em 

. ,.. -.l 

414 25L6H 55 l Avsats mot s, 
sandig morän 

416 25L6H 65 10 Sadelläge i 
sandmark 

431 25L6H 65 2 ö-sluttande 1 skärv.;. 
avsats, sand- st.före-
mark komst 

452 25L8E 35 1 Krön, morän-
höjd 

499 25L9F 105-110 1 NNÖ-sluttande 
sandmark 

525 25L9D 135 l s-sluttning/krön, 
moränudde ·. 

607 25L9J .. 145 l Sadel läge l boplats-
mellan morän- grop 
höjder 

688. 25L5H 45 2 SV-sluttnin 1-, 1 stAbop_l 
sandig/sten g 
moränmark 

708 25L9E 160 2 Flac;:k sandig 
moränmark · 

749 25L9E 160 1 Avsats. mot V, 
moränmark 

802 25L6D 120 1 V-sluttande l atAbopl 
avsats, sandmark 



Töre socken: 

·Raä .. 
31_ 

8.1 

93 

152 

1~4 

201 

202 

292 

334 

335 .-

Karta 
26M0C 

25M6D 

25M6D 

25M7D 

25M8C 

26M0D 

26M0D 

26M0C 

26M4D 

26M4D 

·1-toh ... Antal 
45 . 1 

59-55 ... 11 

50 .6 
'· 

35 1 

40 .2 
; 

35 3 

45 6 

40 6 

30 1 

30 .. ·, 3 

Nederkalix sook~n: 

Raä 
9'3 

Karta 
25M7J 

Höh 
30· 

130, , , 2.5M6J 30 

r' 
145 

150 

201 

207 

208 

25M6J .. 25. 
GRANÅN 

25M7I 30 

.. _,.-, .• t 

2.~M7I .,. 25 

25M7H 55 

25M7H 55 

.. Antal 
1 

5 

26 

2 

.3 

3 

2 

45 

.. 
Terräng 
sö-sluttning, 
moränhöjd 

övrigt 

s-sluttning, • 
· berg 

1 boplats
grop 

Sluttning av 
höjd , ..... 

:- ' .. 

.. , 5 boplats
, gropar 

Sö-sluttande 
avsats, morän
rygg 

• NNÖ-sluttande 
avsats, sandig 
moränmark 

Nö-/ö-sluttning, 
moränrygg 

Nära krön, 
sandig moränrygg 

NV-sluttning, 
moränhöjd 

Nö-sluttpi)'.lg, 
moränhöjd 

' . 

ö-sluttning, 
sandig mark 

Terräng 
Krön, sand

. ås 

övrigt 
2 härdar, 
1 skärv-, 

:st.före
komst 

N del rygg, 
sand 

SSV-sluttning, .. 3 boplats
sandig morän- gropar 
mark 

Krön, . -m.orän~ 
rygg 

NNö-sluttning, 
moränrygg 

Sadelläge, 
moränrygg 

N-sluttning, 
moränrygg 

., l· skärv
at.före_.. 
komst . 

l boplats
grop 



46 

Raä Karta Höh Antal Terrän! övrit 
209 25M7H 30 5 ö-/S-s uttning, 1 st opl 

morärirygg , 1 skärv-
st.före-
komst 

3·77 · 25M6E 60 11 NNö-sluttning, 
moränmark 

4'13 .. ~ 25M5E 40-45 26 N1Nö,NV:..s1utt-
VALWATTNET n nx grusig/ 

san lg moränrygg 

417 25M5E 55 ' 5 SV-sluttning, 
sandig morän 

422 25M4E 25 2 NÖ-!luttning, 4 boplats-
moranrygg gropar 

423 25M5E 45 1 N-sluttande 
sandterrass 

424 25M5E 50 1 NNö-sl~ttning, 
sandig 1Dark 

427 25M5F 50 1 N-sluttning, 
moränmark 

r 

NedertorneA socken; 
Raä Karta Höh Antal Terräng övrigt 
46 25N5E 30 5 Nö-sluttnin 1, sandig/xrus CJ 

morän p moran-
rygg 

152 25N5E 35 7 ssv-sluttning, 3 boplats-
· grusig morän gropar· 

154 .-., ·. 25N5E 30 1 SV-sluttning, 1 boplats-
moränrygg med grop 
sand 

202 25N7A 35 1 Sandås mot ö 1 boplats-
grop 

305 25N6E ' 30 7 C NNö-sluttning, 
moränmark 

XArl-~YltAXI IQQken; 
Raä Karta Höh Antal Terräng övrigt 
40 25M9I 65-70 . , 1 ö-sluttande 4 fångst-

sandmark gropar 




