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I det följande redovisas studien om gropar och vallar i klapper. Denna lades upp 
på följande sätt. En av fornminnesinventerama, Charlotta Sanell, fick uppgiften 
att sammanställa frågor kring dessa fornlämningar samt göra utbredningskartor 
som underlag till en diskussion kring frågor om klapperanläggningamas rumsliga 
samvariation med andra fomlämningskategorier. Därutöver avsattes en dag i fält 
för närmare studium av en lokal med såväl boplatsvallar som boplatsgropar och 
andra formationer i klapper. Lokalen som utvaldes blev raä m 213 i Bygdeå 
socken, registrerad vid fornminnesinventeringen 1989 och därefter granskad 
och besökt vid flera tillfällen, bl a vid exkursioner. Under denna fältdag deltog 
förutom Sanell och undertecknad även Rabbe Sjöberg vid centret för arktisk 
kulturforskning. Denna enstaka fältdag var mycket givande och bidrog påtagligt 
till en insikt om att problemen kring dessa anläggningar i klapper sannolikt kan 
komma att lösas. 

Under fältdagen, 1992-07-31, utfördes en specialkartering av lokalen av under
tecknad med assistans av Charlotta Sanell, som även assisterade Rabbe Sjöberg 
vid mätningar av stenars vittring och kartlavars storlek. Sanell upprättade även 
profiler över en av boplatsvallarna. Vid fältarbetet fördes också givande 
diskussioner om metoder, tolkningar, källkritik och möjligheten att gå vidare. 

Sjöberg presenterade redan 1992-08-12 en preliminär rapport över sin under
sökning. Av den framgår att 25 stenblock i en boplatsvall testades med vardera 
6 tillslag på varje sida med Schmidt Testhammer. Som referensundersökning 
valdes även 10 stenblock in situ på en orörd del av klapperfältet. Jämförelser 
gjordes med vittringen på strandbelägna klapperstensfält vid Västerbottenskusten, 
tidigare undersökta av Sjöberg inom ramen för centrets forskning. Tydliga 
skillnader i vittring kunde iakttagas, vilka tolkades som ett resultat av att vissa 
stenblock vänts när boplatsvallen byggdes. Vittringshastigheten beräknades, 
varvid en datering för när vallen byggdes kunde presenteras. Enligt Sjöberg blir 
dateringen 10-1100-talet AD. Den största kartlaven, på en annan anläggning på 
lokalen, 180 mm i diameter, började enligt Sjöbergs beräkningar växa år 1218 
(+ - 35 år). 

Sjöberg framhåller i sin preliminära rapport att flera källkritiska frågor måste 
behandlas innan säkra slutsatser om dateringens tillförlitlighet kan dras. Som 
pilotundersökning visar ändå studien att metoden är användbar. Ett flertal objekt 
måste dock studeras för bättre klarhet i frågor kring vittringshastighet på block 
i olika miljöer och omplockade i olika avseenden. T ex vore det viktigt att studera 
vittringen på andra anläggningar än sådana i klapper, såsom bronsåldersrösen 
0 S V. 

P g a granskningsläget för 1992 års område återstår ännu färdigställandet av de 
utbredningskartor som presenteras i det följande. Det vore alltså önskvärt att 
utvidga denna inledda studie till att omfatta en större region med ett antal 
ytterligare case studies, gärna som ett fortsatt samarbetsprojekt. 

Luleå den 30/7 1993 

Lennart Klang 

2 



1. INLEDNING

I klapperstensfält iakttas ibland gropar med vallar omkring. Dessa anläggningar 
är ämnet för denna studie. Ända sedan fornminnesinventeringarna började har 
gropar och vallar i klapperstensfält uppmärksammats. I början av 1900-talet 
uppfattades de ibland som resultat av "barns lekar" eller som rösen med en stor 
plundringsgrop i mitten. De senaste åren har dessa lämningar omvärderats, de 
betraktas nu som fornlämningar och går under namnet boplatsgropar eller 
boplatsvallar i klapper. 

Gropar i klapper i övre Norrland registreras sedan 1984 selektivt som 
fornlämningar men fortfarande kvarstår många frågor som rör deras funktion 
och ålder. Denna studie inleds med en fördjupad beskrivning av några lämningar 
i klapper. Därefter redovisas groparnas spridning inom ett givet område. 
Utbredningen jämförs också med spridningen av vissa andra fornlämningstyper 
för att se om några rumsliga samband föreligger. Detta material kan därmed 
fungera som underlag för en fortsatt studie och diskussion kring dessa lämningar. 

2. FRÅGESTÄLLNINGAR

På vilken nivå över havet ligger boplatsgropar/vallar? 

Om det finns lämningar på olika nivåer, ser dessa i så fall olika ut? 

Kan man med hjälp av jordartskartor och fornminnesregistret avgöra hur ofta det 
finns gropar/vallar i ett klapperstensfält? 

Är det topografiska läget lika för de klapperstensfält som har lämningar? 

Finns det andra lämningar i deras närhet, vilka är dessa i så fall? 

Vilka metoder finns för att göra åldersbestämning av anläggningar i sten? 

Vilket resultat ger dessa metoder i så fall? 

3. BOPLATSGROPAR I KLAPPER OCH DERAS

UTBREDNING INOM OMRÅDET

Sommaren 1989 inventerades delar av Robertsfors kommun i Västerbotten. 
Inom detta område gjordes många upptäckter av lokaler med grop- och 
vall anläggningar i klapperstensfält. Området framgår av fig 1, s 4) 

Samtliga lokaler med anläggningar i klapper redovisas genom prickar på en karta 
(fig 2, sid 4). 
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Fig 1. Det utvalda området för studie av boplatsgroparlboplatsvallar i klapper. 
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Fig 2. Spridningskarta över boplatsvallarlboplatsgropar i klapper. 
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4. ANLÄGGNINGARNAS UTSEENDE OCH

TERRÄNG LÄGE

Anläggningarna med gropar i klapper ser naturligtvis olika ut från lokal till lokal, 
dels beroende på stenmaterialet men antagligen också beroende på olika 
funktion. Vid en vanlig sammanfattande beskrivning vid inventeringstillfället 

görs vissa generaliseringar rörande mått och kunstruktionsdetaljer vilka givetvis 

kan preciseras vid en fördjupad dokumentation. Därför har en boplatsvall i 
klapper valts ut för en noggrannare beskrivning. Boplatsvallen är en av flera på 

lokalen Raä nr 213 Bygdeå sn, Västerbotten. På fig 3 nedan är den aktuella 
boplatsvallen belägen längst åt N. 

I inventeringsboken är lokalen beskriven enligt utdraget nedan: 

1) Område med boplatsvallar och boplatsgropar i klapper, 50x30 m (335-135
gon). I området är 3 ovala boplatsvallar i klapper och 3 runda boplatsgropar
i klapper.

Boplatsvallarna är 6-8x5-6,5 m och 0,3 m dj. Vallarna är 2-3 m br och 0, 3-0.4 
m h. Innanför vallarna är oval försänkning. 2-2,5xl,5 m st och 0,3-0,4 m dj. 
Boplatsgroparna är 1-1.3 m i diam och 0,1-0,2 m dj. Omgivna av 1-1,5 m br 
och 0, 1-0, 2 m h vallar. Groparna ligger i anslutning till var sin boplatsva/1. 

55 m 210 gon om nr i är: 

2) Boplatsvall i klapper. närmast oval, 5x3 m (Ö-V). Vallen är 1,5-2 m br och
0,2-0,4 m h. Innanför vallen är en försänkning, närmast rund, 1,2 m i diam och
0, 1 m dj. IN kanten är i stället för vall ett block, 4x2 m (NNÖ-SSV) och 1. 6 m
h. Ställvis övermossad. Beväxt med 3 tallplantor och ett 10-tal aspplantor.

Il 

Il 

Roä nr 213, Bygdeå socken, 

Västerbottens län. 
Upprattad ov Lennart Klong 

1992-07-31 

5 10 15 20 25m. 

Fig 3. Specialkarta över Raä nr 213, Bygdeå sn, Västerbottens län. Se vidare 
s 11. 
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Fig 4. Boplatsvalf i klapper på Raä 213, Bygdeå socken, Västerbottens län. 

a) 

b) 

Omgivande 

mark.nivå 

Omgivande 

marknivå 

Fig 5. Profiler i boplatsvallens längd-(5a) och tvärriktning (5b). Skala 1:20. 

Vid fotografering är det väldigt svårt att få konstruktionsdetaljer tydliga. På ett 

fotografi ser anläggningarna gärna ut som ett stort stenhav. 

På plats kan man se att vallen i båda kortändarna är högre än mitt på långsidan, 

en detalj som många gånger återkommer på andra boplatsvallar. Vidare ser man 

att i gropens botten är en fördjupning i ena änden. Vid vallens ena kortsida är 

dessutom en urplockning. Med hjälp av avvägningsinstrument har två profiler 

kunnat ritas, vilka åskådliggör de beskrivna detaljerna. 
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När beskrivningar av flera anläggningar i klapper gåtts igenom visar det sig att 
det finns anläggningar i klapperstensfält på alla nivåer över havet. Närmast den 
nuvarande havsnivån finner man tomtningar, stenugnar m m. Därefter kommer 
mer svårtolkade anläggningar av typen gropar och vallar. Om dessa lämningar 
är fornlämningar eller resultat av mer sentida aktiviteter är många gånger svårt 
att avgöra varför dessa tagits med i fornminnesregistret utan att R-markeras på 
den ekonomiska kartan. När man kommer mer än ca 50 m ö  h blir bedömningen 
lättare eftersom det ofta rör sig om tydliga och väl lagda gropar och vallar. 

Anläggningarna är runda eller ovala. Boplatsvallama beskrivs som en anläggning 
där vallen dominerar morfologiskt genom att den är särskilt välbyggd ( ofta 
uppbyggd med stenar även tagna från en zon utanför vallen) och genom att ytan 
innanför är tämligen flack. Boplatsgropen är en anläggning där gropen domine
rar, även om det i båda fallen finns både grop och vall.För att se hur dessa begrepp 
använts i praktiken gjordes en beräkning av vallarnas och groparnas mått i 
respektive anläggningstyp. Det visade sig då inom 1989 års arbetsområde att 
boplatsgroparna i klapper har en smalare och lägre vall men också en smalare och 
grundare grop än vad boplatsvallen har. Benämningen boplatsgrop används 
alltså i praktiken för de mindre anläggningarna. Boplatsvallarna var dessutom i 
alla fall utom ett ovala. Bland boplatsgroparna var en knapp tredjedel runda. 

5. RUMSLIGA SAMBAND MED ANDRA LÄMNINGAR

Är boplatsvallarna/groparna knutna till en kustbunden aktivitet eller till 
jaktverksamhet i allmänhet? Är de resultat av samernas aktiviteter i området? Det 
finns som bekant uppgifter om att samer i historisk tid använt liknande gropar 
för förvaring av kött vintertid.För att se om fornlämningar i klapper förekommer 
intill eller i närheten av andra lämningar har deras spridning jämförts med 
fördelningen av dels samiska lämningar och platser med samiska namn, dels 
lösfynd, boplatslämningar av stenålderskaraktär och kokgropar och slutligen 
gravar på olika nivåer. 

5.1. Samiska lämningar 

På kartan (s 8) kan man se att de samiska lämningarna/namnen är spridda över 
hela området, även om de är färre närmare den nuvarande kusten. Man 
observerar att det på två platser finns anläggningar i klapper nära samiska härdar 
respektive ett naturnamn med samisk anknytning. I det norra området ( 1992) års 
område går en av lokalerna under namnet Lappgropen. 

5.2. Boplatser av stenålderskaraktär, kokgropar och lösfynd 

På kartan (s 8) kan man se att de flesta lämningarna är belägna på platser över 
55 m ö  h varför den höjdkurvan är inlagd som hypotetisk strandlinje. De lokaler 
som hamnar nedanför är fyra stycken kokgropslokaler och två gropar i klapper. 
Man kan också se att det inte förekommer boplatslämningar i form av skärvstens
och artefaktförekomster i direkt anslutning till gropar/vallar i klapper. 
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Fig 6. Kana över anläggningar i klapper, samiska lämningar och naturnamn 

med samisk anknytning i Robens.fors med omgivningar. 
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Fig 9. Karta över anläggningar i klapper samt rösen och stensättningar i 

Robertsfors med omgivningar. 

5.3. Gravar 

Man kan snabbt konstatera att gravar och anläggningar i klapper inte ligger på 

samma platser. Iakttagelsen kan dock inte användas för att motbevisa ett 

samband mellan gravar och boplatsgropar/vallar i klapper eftersom boplatser 

från järnåldern inte måste ligga på samma platser som gravarna. Dessutom kan 

man under alla tider ha utnyttjat klapperstensfälten även om de har legat långt 

från boplatsen. 

6. LOKALTOPOGRAFI

Försöket med att placera anläggningarna i klapper i olika fornlämningsmiljöer 

och därmed .olika topografiska miljöer visar att de flesta ligger över 55 m ö h. 

Däremot verkar de inte vara direkt vattenbundna på t ex fina uddar i skyddade 

lägen som t ex boplatserna av stenålderskaraktär med skärvsten, avslag etc. 

Tyvärr var det inte möjigt att i detta sammanhang kontrollera om klapperstens

fält med lämningar låg i en viss topografisk miljö och de fyndtomma i en annan. 

Orsaken var att många platser med klapper är för små för att finnas utritade med 
eget tecken på jordartskartan. 
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7. ANLÄGGNINGARNAS ÅLDER

Anläggningar i sten är inte lätta att åldersbestämma, särskilt inte om de är 
fyndtomma. Detta förhållande gäller för bl a odlingsrösen, tomtningar och 

anläggningar i klapper. För tomtningar och andra havsnära lämningar har man 
utnyttjat sig av lavkronologi. Man vet hur mycket en lav av en speciell art växer 

per år och kan därmed avgöra hur länge laven har växt på en sten i en anläggning. 
Det pågår nu också försök med att genom mätning av stenars vittrings grad kunna 
avgöra hur länge de har legat exponerade. Efter mätning jämförs mätningar 

mellan stenar som legat orörda och stenar i anläggningar. En av anläggningarna 
på lokalen raä 213 (samma anläggning som profilritats ovan) har testats med de 

två senast nämnda testmetoderna av Rabbe Sjöberg i Umeå. Resultatet finns att 

tillgå i en preliminär rapport (se referenser nedan och förordet sid 1 ). 

8. SAMMANFATTNING

Boplatsvallar och gropar i klapper är runda eller ovala. De flesta ligger högre än 

55 m ö  h. Med det här materialet som underlag kan man inte säga att de ligger 

i anslutning till vissa andra förhistoriska lämningar. 

9. REFERENSER

Riksantikvarie

ämbetet 

Sjöberg, R. 1992. 

F ornrninnesregistret, B ygdeå m f1 socknar i Västerbottens 

län. 

Pilotundersökning. Dateringsförsök av "grop i klapper" 

vid Slyberget, Bygdeå 213, Bygdeå sn, Robertsfors 

kommun, 920731. Utkast till preliminär rapport från 

Center för arktisk kulturforskning, Umeå universitet. 
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APPENDIX 

Kommentar till specialkartan över Raä nr 213, Bygdeå socken, 

Västerbottens län 

Av Lennart Klang 

Kartan (fig 3, s 5) är uppmätt med hjälp av teodolit, latta, stegning och kompass. 

Syftet med kartan är att överskådligt visa fördelningen av anläggningar på ett 
klapperstensfält samt att även ange anläggningarnas planform och ungefärliga 
mått. 

Höjdkurvan (75 m ö  h) har lagts in schematiskt med hjälp av Gula kartan. Kurvan 
ansluter till anläggningarna i V och NV delen av området, medan anläggningarna 
i SÖ med marginal återfinns över 7 5 m ö  h. När det gäller anläggningarna i V och 
NV är det omöjligt att med en enkel överföring från Gula kartan säkert ange om 
anläggningarna i verkligheten återfinns strax under eller strax över denna nivå. 
Klapperstensfältet sluttar från dess högsta nivå i SÖ mot N, NY, V och SV. 

Med hänsyn till svårigheterna att stega på ett klapperstensfält vid en översiktlig 
dokumentation är det inte förvånande att vissa smärre skillnader föreligger 
mellan specialkartans mått och de mått som anges i inventeringsboken Gmfr sid 
5). Specialkarteringen är en fördjupad dokumentation som ger ett något mer 
exakt resultat även om det mest påtagliga problemet är att vid varje enskild 
mätpunkt ta ställning till var !attan skall placeras, d v s i detta fall var ett 
formelement av stenar i ett fält av stenar kan bedömas ha sina begränsningar. 
Vissa generaliseringar blir man tvungen att göra, särskilt vid 
fornminnesinventeringstillfället, men även vid en specialkartering. 
Generaliseringsgraden beror i hög grad på den skala resultatet redovisas på, vid 
fornrninnesinventering skala 1: 10 000, vid specialkarteringen skala I : 1 000. 

Tio undernummer redovisas på specialkartan varav nr 1-6 är de fornlämningar 
som tagits med vid inventeringstillfället 1989. En sjunde fornlämning, som 
redovisades vid inventeringstillfället 1989 ca 50 m S om de specialkarterade 
fornlämningarna, återfinns sålun_da utanför området som specialkarterats. 

Nr 1, 3 och 5, d v s  de ovala boplatsvallarna i klapper, är enligt specialkartan ca 
1 0x7, 7x5 respektive 7,5x6 m stora, medan nr 2, 4 och 6, de runda boplatsgroparna 
i klapper, alla är mindre. En av groparna, nr 4, har en vall med tendens till oval 
yttre begränsning. Två av boplatsvallarna, nr 1 och nr 3, har byggts upp av stenar 
som inte bara hämtats från gropen innanför. Bägge anläggningarna har därige
nom ställvis en "kantränna" omedelbart utanför vallen. 

På specialkartan har även två mindre gropar, nr 7 och 8, medtagits. Dessa har 
oklar karaktär, är diffusa, och har därför inte klassificerats som fornlämningar. 
Ytterligare en formation av oklar karaktär är nr 9 på specialkartan, som inte heller 
den klassificerats som fornlämning. Denna formation har av vissa bedömare 
antagits vara en naturbildning, som varit föremål för viss stenomplockning i 
oklart syfte Gmfr sentida omplockningar/skador i fornlämningarna). I samband 
med specialkarteringen gjordes dock iakttagelser som motiverar att formationen 
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tas med på specialkartan, d v s  att nr 9 beaktas och analyseras mer ingående inom 
ramen för en önskvärd fortsättning på den nu inledda pilotstudien. Möjligen kan 
även denna formation, genom fördjupad dokumentation, visa sig vara en 
fornlämning och i så fall en anläggning med en morfologi som hitintills ej 
uppmärksammats. På specialkartan tär nr 8 och 9 onekligen vissa likheter med 
de i övrigt parvis förekommande anläggningarna, t ex nr 1 och 2. Här framstår 
vid närmare eftertanke en ytterligare fördjupad dokumentation, t ex genom 
vittringsstudier och arkeologisk provundersökning som mycket angeläget i 
samband med analyser av lokalens och fornlämningarnas funktion. 

På specialkartan har även det valda området för referensundersökningen av 
vittring på 10 stenblock in situ markerats (nr 10). 
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