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1. INLEDNING

Den äldsta järnåldern ( fö1Tomersk- romersk järnålder) är föga representerad 
längs norrlandskusten. Fyndlösheten har bestått under lång tid och avsakna
den av material från perioden förklarades i tidigare arkeologisk forskning 
som orsakad av en avfolkning eller katastrof (tex Hallström 1�29, Ekholm 
1941). Fyndlösheten har varit gällande längs hela Nordskandinaviens kust
trakter men ansetts vara särskilt markant för norrlandskustens del. 
Pollenanalyser från Medelpad och Hälsingland har dock visat att odling fö
rekommer under perioden (Engelmark 1978; Engelmark & Wallin 1985) 
och idag har också boplatser från förromersk järnålder belagts (Lindqvist 
1992a-b). 

I samband med att institutionen för arkeologi vid Umeå universitet bilda
des 1975 under ledning av prof. em. Evert Baudou, igångsattes ett forsk
ningsprogram rörande struktur, förändringar och interaktion mellan jakt
och fångstgrupper samt bondesamhället längs norrlandskusten. 
Förutsättningarna för en studie av bondesamhällets framväxt fanns i 
Mellannorrland genom tidigare forskning, främst rörande romersk järnålder 
- folkvandringstid. Två undersökningsobjekt inleddes i Hälsingland respek
tive Ångermanland: Trogsta i Forsa sn, samt Gene i Själevad sn ( Liedgren
1992, Ramqvist 1983, Lindqvist 1989). Genom de framgångsrika arkeolo
giska och paleobotaniska resultaten vid Trogsta och Gene kunde bebyggel
seutvecklingen beläggas under perioden 100-600 e.Kr. För Ångermanlands
del innebar dateringarna vid Gene att den sedentära bebyggelsens tillbli
velse tidigarelades med 500 år. Järnåldersgårdarna vid Gene och Trogsta
omfattar ett komplex av tre-skeppiga långhus, ekonomibyggnader, åkrar
och gravfält.

Undersökningarna vid Gene omfattar sedan 1988 också den förromerska 
järnåldern. Då påträffades ytterligare en boplats på Genesmon, 150 m NV 
om den tidigare undersökta järnålders gärden. I och med de nya resultaten är 
förutsättningarna för studiet av övergången till den sedentära ekonomin 
också möjlig att genomföra. Den förromerska boplatsen representeras av 
hyddlämningar, asbestmagrad keramik, stenteknologi, fisk- och sälfångst 
samt förekomst av korn (Lindqvist 1992a-b). Med ledning av det naturgeo
grafiska läget har ytterligare boplatser från den äldsta järnåldern kunnat lo
kaliseras i N. Ånge1manland. En av dessa boplatser, N. Åmynnet i Nätra sn, 
visar på en kvardröjande stenteknologi under romersk järnålder vilket inne
bär att samtidigt med den sedentära bosättningen vid Gene förekommer 
kustbundna grupper som bedriver en fångst- och jaktekonomi (Lindqvist 
1991). Boplatsen som endast ligger 10 km S om Gene är daterad till 100 e. 
Kr och har flera gemensamma drag med den förromerska boplatsen vid 
Gene, trots samtidigheten med järnålders gården. 

De nya resultaten från Mellannorrland har medverkat till att kustanslutna 
boplatser nu också påträffats i Bureå sn, Västerbotten. Harrsjöbacken (se fig 
1), den första boplatsen som lokaliserats och delundersökts i området är be
lägen 27 m ö h och daterad till romersk järnålder (Sundqvist 1991). 
Boplatsen uppvisar gemensamma drag med boplatsen vid N. Åmynnet. Den 
enkla stenteknologin tillsammans med bruket av asbestkeramik är några in
slag som utmärker boplatserna. Lennart Sundqvist, Skellefteå museum samt 
Barbro Viklund, arkeologistuderande och boende i området, har genom 
egna inventeringar kunnat påvisa ett flertal boplatsindikationer samt nyfynd 
av stensättningar och rösen (se fig I). Nyfynden visar hur en målinriktad in
ventering i kombination med områdeskunskaper kan ge mycket goda resul
tat. Härigenom har en helt ny fornlämningsmiljö uppdagats - omfattande ti
den bronsålder - äldre järnålder. 
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Som en följd av de nya resultaten i Västerbotten inleddes 1991 projektet 
Norra Norrlands kustland under äldre järnålder - Bosättning, ekonomi och
teknologi. Projektet är ett samarbetsprojekt mellan institutionen för arkeo
logi vid Umeå universitet, Skellefteå museum samt Kulturmiljöenheten vid 
länsstyrelsen i Västerbotten. 

År 1992 bevilj\)de Riksantikvarieämbetet sektorforskningsmedel för en 
vidareutveckling av projektet. Fortsatta arkeologiska undersökningar vid 
Harrsjöbacken samt ytterligare en referensboplats provundersöktes 
Hamptjärnen. Här registrerade Barbro Viklund en boplatsindikation i form 
av skörbränd sten, brända ben samt asbestkeramik. Under en vecka i augusti 
1992 genomförde undertecknad en provundersökning, vilken redovisas i fö
religgande rapport. 

Sammantaget utgör de nya rönen i såväl Västerbotten som 
Ångermanland en första indikation r.å att det under den äldsta järnåldern fö
religger stora likheter mellan Ovre Norrland och Mellannorrland. 
Likheterna gäller dock endast grupper av jakt- och fångstkaraktär. I Övre 
Norrland förekommer inte gårdskomplex av Gene- och Trogsta-typ och 
övergången till en sedentär ekonomi äger rum tidigast under 500-talet e.Kr. 

De resultat som hittills föreligger från Hamptjärnen visar att ytterligare 
undersökningar är befogade. Rapporten upptar i huvudsak de arkeologiska 
resultaten från provundersökningen. Förhoppningsvis kommer, genom det 
samarbetsprojekt som nu igångsatts, de norrländska kustbundna boplatserna 
från äldsta järnåldern att ge en vidare kunskap om kulturförhållandena längs 
norrlandskusten innan områdena åtskiljs genom den agrara bosättningens 
framväxt och etablering vid Kr. f. 

Umeå 25 januari 1993 

,__)(}mAJ1, v�J JdJtr11Jt1t� 1 Ahhr'Rah''llT.indqvfäc l
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2.1 UPPGIFTER OM UNDERSÖKNINGEN 

2.1 Målsättning 
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För att erhålla jordprover för makrofossil samt kol för 14C-datering inriktades un
dersökningen på en av de gropar som konstaterats innehålla skörbränd sten. Inom 
området förekommer några, i markytan väl synliga svackor eller gropar. En större 
svacka, ca 1,50 m stor, valdes på grund av det centrala läget, i förhållande till den 
synliga spridningen av skörbränd sten. Ett flertal av groparna kan inte med säker
het sägas vara resultat av förhistorisk aktivitet, det var därför angeläget att under
söka en anläggning med skörbränd sten. Groparna kontrollerades med jordsond. 

2.2 Lägesangivelse 
Boplatsen vid Hamptjärnen är belägen inom Bureå sn, Skell�fteå kommun, 
Västerbottens län. Ekonomiskt ka1tblad för området är 22L 5a SJOBOTTEN, en
ligt rikets koordinatsystem ligger Hamptjärnen inom koordinaterna X 7178 
Y 1753. 

2.3 Grävningstid och arbetsstyrka 
Provundersökningen genomfördes under tiden 3-7 augusti 1992 under ledning av 
Anna-Karin Lindqvist med assistans av Tarja Ylinen, institutionen för arkeologi, 
Umeå universitet. Vid grävningen deltog även Erik Lundström, Skellefteå mu
seum samt Barbro Viklund. Under senhösten gjordes ytterligare en utvidgning av 
anläggning Al under ledning av Lennart Sundqvist, Skellefteå museum. 

2.4 Tekniska nppgifter 
Vid undersökningen användes ett friliggande koordinatsystem vilket upprättades i 
samband med den fosfatkartering som företogs på platsen strax före undersök
ningen. 

Ingen polygonpunkt fanns i omedelbar anslutning till platsen. Höjderna över 
havet mättes därför från en provisorisk punkt, markerad på en större, fast liggande 
sten. Under vintern 1993 har Skellefteå museum genom kommunens tekniska 
kontor medverkat till en framdragning av en polygonpunkt. Vid det tillfället av
vägdes en central punkt vid koordinat x415 y750 till 34,68 m ö  h. De provisoriska 
höjdangivelserna skall vid snöfritt förhållande få en rätt angivelse. 

2.5 Topografi, vegetation och marktyper 
Enligt ekonomiska kartans nivåkurvor utgör 30 m ö h  en trolig strandlinje vid ti
den för boplatsens bruk. Den genomsnittliga landhöjningen i området är 8,8 
mm/år, vilket innebär att boplatsen ej kan vara äldre än yngre bronsålder .. Enligt 
Noel Broadbents landhöjningskronologi för norra Västerbotten, motsvarar 30,529 
m ö h tiden omkring 700 f.Kr (okal.) (1979:214). På grund av att områdena för 
strandlinjen vid 30 m ö h är relativt försumpade och huvudsakligen består av 
mo/mjäla är det dock troligt att boplatsens huvudområde varit beläget något över 
30 m. Enligt Broadbents landhöjningskronologi motsvarar exempelvis 33,401 
m ö  h tiden 900 f. Kr. (okal.) (1979:214). 

Boplatsen har ett urmärkt läge vid sydsidan av den då något större 
Hamptjärnen (ca 250 m O-V) och vid den inskjutande havsviken. Till skydd från 
öppet hav låg en större udde SO och O om boplatsen. Det närbelägna Falmarks
träsket samt Buresjön, 300 m SV respektive 250 m NO om Hamptjärnen har sä
kert erbjudit goda näringsmöjligheter samt förbindelser med inlandet. 

Vegetationen på platsen bestod före undersökningen av ett mindre granbestånd, 
företrädesvis i S och SO delen av boplatsområdet. Ytan (100x150 m) är idag av
verkad och markberedd (vaiför boplatsen kunde lokaliseras). Markvegetationen 
består av blåbärsris och mossor. 

Marktyperna utgörs i huvudsak av sandig morän med inslag av grus, förutom 
de tidigare nämnda sumpigare partierna vid södra delen av boplatsen. 
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2.6 Undersökningsresultat 
Undersökningen koncentrerades i huvudsak på en skärvstensfylld grop, Al, vars 
non-a halva undersöktes. Ytterligare 9 kvm undersöktes i anslutning till ett om
råde där asbestkeramik tidigare lokaliserats vid koordinat x413 y750. Inga an
läggningar påträffades dock. Området är beläget inom en fosfatkoncentration och 
här påträffades också brända ben. Fynden för den ytan redovisas i fyndtabellen 
nedan, under kap. 2.7. 

Al KOKGROP 

Belägenhet: x 397 y 729 

Anläggningen syntes före undersökningen som en närmast rund svacka, 1,7 m i 
diameter. En inre oval fördjupning uppmättes till 1,2 x 1,4 m (N-S) och 0,3 m dj i 
förhållande till svackans yttre begränsning. Svackans mitt var dock störd genom 
att ett 0,5 m brett markberedningsdike löper genom anläggningen (SV-NO-rikt-
ning). .. 
Ett lx4 m stort schakt grävdes genom anläggningen i O-V-riktning. Jordmassoma 
grävdes lager för lager med ca 0,05-0,10 m mellanrum. De olika lagren betecknas 
rensningsnivåer (Rn). Den skörbrända stenen uppmättes i liter per/kvadratmeter 
för varje lager. Jordmassorna sållades och jordprover togs för makrofossil- och 
fosfatanalys. 
Rn I: vid 0,10 m under vegetationsskiktet framkom skörbränd �ren, 73 liter upp
mättes. Den största mängden låg i anläggningens N samt i dess O del. Här påträf
fades också en flintskrapa samt en skapa av ett kvartsitliknande material. 
Rnlla: ca 0,20 m under vegetationsskiktet syntes konturerna av nedgrävningen 
tydligt, en mörkare sot och kolbemängd färgning, 2,1 m br mot profilkanten och 
avsmalnande ut mot schaktets norra sida, 0,9 m. Antalet liter skörbränd sten upp
mättes till 38 1, med koncentration till gropens, norra och östra utkant. I gropens 
mitt (x397 y729) påträffades en mindre skärva keramik, magrad med bland annat 
kvarts, kol samt ytterligare en bergart. Inom samma ruta fanns också ett skraplik
nande kvartsredskap, en sida med cortex. 
Rnllb: 0,25 m under vegetationsskiktet. Ca 0,05 m under den tidigare nivån 
framkom en kraftigare stenpackning i en kransform vid nedgrävni11gens utkant. 
Huvuddelen av den skörbrända stenen låg även här i gropens N och O del. En del 
av stenarna var förhållandevis stora, 0,20 m och var ej heller så starkt eldpåver
kade. Stenpackningen lämnades kvar vid sidorna vid nedgrävning till Rn III. 
Rnlll: ca 0,30 m under vegetationsskiktet. Här genomsållades endast mittenpar
tiet, dvs ett ganska litet område innanför stenpackningen. Enstaka brända ben på
träffades i jordfyllningen. Gropens bredd var här 1,80 m mot den södra profilkan
ten. Mängden skörbränd sten från de två kvadratmeterrutorna uppgick till 55 re
spektive 100 liter. Efter borttagande av stenpackningen och de återstående jord
massorna framkom i gropens mitt ett parti med större kolstycken. I profilen syn
tes de som ett 0,6 m långt och 0,12 m tj närmast sammanhängande stycke. I gro
pens ytterkant var sanden rödbränd med enstaka mindre bitar kol. Inga ytterligare 
fynd iakttogs i gropens botten. 

Totalt uppmättes 270 liter skörbränd sten i gropens norra halva, huvuddelen låg 
packad vid gropens norra och östra del. De större stenarna låg utanför de mindre 
och föreföll vara placerade som yttre stöd. 
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Under senhösten företogs en utvidgning av anläggning Al. YtterHgare lx4 mun
dersöktes för att gropens norra del skulle vara komplett och för att bättre kunna 
fotografera de två profilväggarna. Här framkom en bit lera med mycket litet in
slag av asbestfiber, keramik ? Fyndet gjordes vid RnI, strax under vegetations
skiktet (x398,9 y727,7). Enstaka brända ben framkom vid RnII-III, samt vid RnII 
en mindre bit bränd flinta (x398,55 y728,3). I RnII fanns också ett kvartsavslag, 
delvis med cortex (x398,25 y728,3). Antalet skörbränd sten fnom RnI-II uppmät
tes till 70 liter. Vilket betyder att den norra halvan av Al totalt innehöll minst 340

liter skörbränd sten. 

FYND i Al 

397 728 Flintskrapa 8,7 g RnI 
397 728 Skrapa? 13,8 g RnI 
397 729 Keramik 2,7 g RnII 
397 729 K vartsskrapa ? 22,6 g RnII 
397 728 Brända ben 0,4 g RnIII 
398 727 Keramik? 1,3 g RnI 
398 728 Bränd flinta 0,1 g RnII 
398 728 K vartsavslag 35,5 g RnII 
398 727-28 Brända ben 1,0g RnII 
398 727-30 Brända ben 0,6 g Rn III 
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2.7 Fynd 
I fyndtabellen nedan redovisas de fynd som påträffats i anläggning Al samt före
kommande fynd inom den 9 kvadratmeter stora ytan som grävdes med 0,05 m 
rensningsnivå. I tabellen förekommer också en del lösfynd, vilka påträffats i vid 
en vägskärning på boplatsområdet eller i de upprivna delarna där markbered
ningsmaskinen gått fram. 

FYNDTABELL, Hamptjärnen, Bureå sn, Västerbotten 

Koordinat Art Anl Vikt Rn 
397 728 Brända ben Al 0,4 III 
397 728 Flintskrapa Al 8,7 I 
397 728 Skrapa, kvartsit ? Al 13,8 I 
397 729 Keramik Al 2,7 II 
397 729 Skrapa, kvarts Al 22,6 II 
398 727-28 Brända ben Al 1,0 II 
398 727-30 Brända ben Al 0,6 III 
398,25 728,3 K vartsskrapa Al 35,5 II 
398,85 728,3 Brända ben Al 0,1 II 
398,9 727,7 Keramik? Al 1,3 I 

402 728 Avslag i in. kvartsit 10,2 I lösfynd 
412 750 Brända ben 1,0 II 
412 751 Brända ben 0,2 II 
412 751 Brända ben 0,6 II 
412 752 Brända ben 1,6 II 
413 750 Asbestkeramik 1,0 
413 750 Brända ben 0,2 II 
413 751 Brända ben 0,3 I 
413 751 Brända ben 0,5 II 
413 752 Keramik? 3,2 II 
436 790 Bränt flintavslag 0,5 lösfynd 

Asbestkeramik 1,0 lösfynd 
Avslag, kvartsit 36,3 lösfynd 
Brända ben 1,5 lösfynd, vägsk. 
Flintavslag 0,6 lösfynd, vägsk. 
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3 DATERINGAR OCH ANALYSER 

3.114C - dateringar 
Inga dateringar föreligger ännu. Prov från anläggning Al är uttaget och inskickat 
för analys, men vid dags dato har inget resultat erhållits. 

Som tidigare nämnts kan en datering utifrån landhöjningskronologien betyda 
att boplatsen inte kan vara äldre än yngre bronsålder. 

3.2 Makrofossilanalys 
Utifrån de analyserade jordprover som tagits i anläggning Al har inga förkolnade 
fröer iakttagits. Proverna har analyserats av Karin Viklund, institutionen för ar
keologi, Umeå universitet. 

3.3 Fosfatanalys 
En fosfatkartering företogs över området vid Hamptjärn strax innan undersök
ningarna påbö1jades. Kartedngen och analysen utfördes av Johan Linderholm in
stitutionen för arkeologi, Umeå universitet. Kokgropen Al faller inom området 
med hög fosfathalt. Al är belägen vid koordinat x397 y 728, se karta nedan (efter 
Linderholm 1992). 
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4. SAMMANFATTNING

Provundersökningen vid Hamptjärnen gav under den förhållandevis korta gräv
ningtiden ett mycket gott resultat. Av stort intresse är de åtminstone två olika ty
perna av keramik. Här finns såväl asbestmagrad textilimiterad keramik som van

lig magring med bergart (kvarts + ytterligare en bergart) och kol. Ett av lösfynden 
av keramik som påträffats i anslutning till boplatsen uppvisar en något tunnare 
kärlvägg och är mera att likna vid det sk asbestgodset med svart beläggning på 
insidan. Det skulle i så fall röra sig om tre olika typer av keramik. Emellertid är 
antalet skärvor ännu få till antalet, vilket gör att det inte går att med säkerhet ut
tala sig om de olika typerna. 

Det är också av stort intressse att studera den enkla bearbetningen som det pe
trografiska materialet genomgått. Samma fenomen förekommer vid 
Harrsjöbacken, där också belägg på en tidig järnframställning finns. Förekomsten 
av ett enkelt bearbetat petrografiskt material innebär troligen att man inte ansetts 
sig vara i behov av samma förfinade redskap som vanligen påträffas under 
bronsålder. Hamptjärn representerar måhända en sådan övergångsfas från yngre 
bronsålder/förromersk järnålder när järnet eller möjligen något annat 
redskapsmaterial gör sig gällande. De fortsatta undersökningarna inom området 
är av stort intresse och kommer med all säkerhet att ge upphov till ytterligare 
frågeställningar. 

Fig. 5. Textilimiterad asbestkeramik från boplatsen vid 
Ramptjärnen.Skala 4:1. 
Kopia från foto av Henry Lundström, Skellefteå museum. 
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