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Inledning
Den arkeologiska undersökning som företagits är ett led i det samarbetsprojekt 
kring hällbilder i Norrland som startade 2003 mellan de tre länen Västerbotten, 
Västernorrland och Jämtland, Hällbilder i Norr, med gemensam geografisk sam-
lingspunkt i Nämforsen. Trelänssamarbetet syftar till gemensam forskning och 
marknadsföring av den nordliga hällkonsten. Kokgropen hittades år 1998 inom 
projektet Skog och historia inom samma område som hällristningarna vid Laxfor-
sen i Öreälven, Raä 332. Undersökningen är ett samarbete mellan länsmuseet och 
länsstyrelsens kulturmiljöenhet och syftet med undersökningen av kokgropen är 
att datera denna för att kunna jämföra med ristningarnas tillkomstperiod.

Sammanfattning av resultaten
Under två dagar i augusti 2005 undersöktes den västra halvan av en kokgrop be-
lägen på en terrasskant i skogslandskap, ca 75 m ö h. Knappt 300 m mot nordost, 
på 25 m lägre nivå, vid Öreälvens södra strand återfinns hällristningarna (Raä 332) 
vid Laxforsen, Torrböle by. 

Kokgropen bestod av en plan botten, 2, 9 m lång fylld med ett 10-15 cm tjockt 
lager sot, stora kolbitar samt 45 liter skärvsten. Kokgropens undersökta bredd var 
som störst 0,6 m vilket innebär att bottenplanet ursprungligen varit ca 1,2 m brett 
och dess form var i det närmaste rektangulärt med rundade hörn. Kokgropens 
djup var c:a 0,7–0,8 m från ursprunglig markyta. Den södra kortsidan hade en 
brant nedgrävning och den norra sidan var något flackare, mer sluttande nedgrävd. 
Marken bestod i övrigt av ren, stenfri sand.

Ett större kolstycke från bottenlagret har daterats till 580-650 efter Kristus (kali-
bretat 1 Sigma) (1440±50 BP okal.). Kokgropen är därmed yngre än hällristningen 
och även yngre än den närbelägna undersökta husgrunden, Raä 648:1.

Topografi/fornlämningsbild
Kokgropen är belägen på ett hygge på flack sandmark 5-8 meter från en mindre 
terrasskant, ca 75 m över havet. 270 m mot NNO, fågelvägen, vid Laxforsen i 
Öre älv, och på 49 m ö  h, ligger hällristningen Raä 332. Områdets topografi ka-
raktäriseras av sandiga flacka skogsmarker och ett mycket brant niplandskap vid 
Öreälven. Vegetationen i närområdet består av blandskog med en dominerande 
del av barrskog. Undervegetationen utgörs av ljung, ris och mossa.
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Området kring Torrböle är rikt på fornlämningar. Många av dem har hittats i sam-
band med projekt inom ”Skog och historia” som bedrivits i Nordmalings kommun 
mellan 1997 och 1999 samt 2001–2002 av Skogsvårdsstyrelsen och Västerbottens 
museum. Innan projektet förbättrade statistiken avsevärt och bl a hittade hällrist-
ningarna (Raä 332), fanns endast en fornlämning av större betydelse, nämligen 
ett gravfält med 10–16 stensättningar. Övriga lämningar var enstaka fångstgropar, 
tjärdalar, kilometerstenar av granit samt platser med tradition. Inom Skog- och 
historia-projektet har ett 70-tal lämningar hittats inom Torrböle kartblad. 

Närmast den nu undersökta kokgropen, och på södra sidan älven, finns häll-
ristningen vid Laxforsen (Raä 332), 5 tjärdalar samt en kolbotten. På älvens norra 
sida, och inom en radie av 4 km, finns ca 15 boplatslämningar, ett 10-tal kokgropar 
och 2 boplatsvallar.  Boplatserna ligger på nivåer mellan 70-100 m och är i flera 
fall sannolikt kustboplatser från äldre stenålder. En boplatsvall vid Svarttjärn (Raä 
648:1) undersöktes inom Skog och historia-projektet år 2002, samt som amatör-

Fastighetskarta 20J 4 h. Kokgropens plats.•
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grävning år 2003. Resultaten visade att det rörde sig om en husgrund från ca år 
100 f. Kr. I husgrunden hittades asbestkeramik samt spår av järnsmidesprocesser. 
Fornlämningsmiljön är idag en av de mest intressanta i länets kustregion och har 
stor potential vad gäller kunskapen om både brons- och järnålder och den äldre 
stenålderns kustbefolkning.

Målsättning
Målsättningen har varit att påbörja analysen av fornlämningsmiljön kring hällrist-
ningen för att om möjligt kunna knyta vissa platser och verksamheter till samma 
period som dessa. Ett försök till datering av Laxforsens ristningar har gjorts av 
Kristina Josephson Hesse i en CD-uppsats (1999). Äldsta möjliga datering med 
hänsyn till landhöjningen är 1800 f Kr. Jämförelser med andra motiv och dater-
bara föremål antyder dock att ristningarna är från perioden 1000 f Kr – Kristi 
födelse. Kokgropen är den närmast belägna fornlämningen och kan teoretiskt 
sett höra till samma period och därför har den valts som undersökningsobjekt 
och för datering.  

Metod
Kokgropens form var oval och den västra halvan av anläggningen undersöktes. 
4 meterrutor torvades av samt i dess mittersta del 2 halvmetrar mot väst. An-
läggningen plangrävdes för hand i lager om 5-10 cm och dokumenteras genom 
plan- och profilritning i skala 1:20. Anläggningen avvägdes även med hjälp av 
avvägningsinstrument. 

Anläggningsbeskrivning
Innan avtorvning syntes anläggningen som en oval grop, 3 x 2 m stor (N-S) och ca 
0,4 m djup. En otydlig vall syntes runt om, som mest 2 m bred och 0,1 m hög. Efter 
5 cm nedgrävning framkom enstaka skärvstenar i gropens norra övre kant samt en 
yta med brunare sand. I gropens mittendel syntes en sotig yta med kolbitar och i den 
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södra vallkanten var en sotig yta med 
en meterlång rand innehållande större 
kolbitar.

Ner till 20 cm nedgrävning var 
därefter relativt tomt förutom enstaka 
skärvstenar och kolbitar i den något 
sotfärgade sanden. Vid 20-25 cm 
djup framkom en tydlig rödbränd 
avgränsning av kokgropen över en 
2,9 m lång och 0,8 m bred yta. Inn-
anför den rödbrända avgränsningen 
var större (20 cm) och mindre (5cm) 
skärvstenar samt ett kraftigt lager med 
kol, både i form av sotlager och som 
större kolbitar. Sammanlagt fanns i 
detta bottenlager 45 liter skärvsten 
(uppmätt i hinkar). 

Kol och skärvsten fanns ner till -40 
cm under torv i botten. Det djupaste 
bottenskiktet var 2,9 m långt och 0,6 
m brett. I profilen syntes tydligt att 
kokgropen varit relativt brant nedgrävt 
i den södra kortsidan och något flackare, rundare nedgrävt i den norra sidan. De 
större kolbitarna i bottenlagret var mellan 10 – 30 cm långa och låg i alla riktningar 
men flest i gropens längdriktning. 6 kolprover insamlades. De analyserade kolbi-
tarna är tagna från botten av kokgropen, under en större skörbränd sten.

Kolprov har insänts till Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory i Florida  
för analys (lab nr: Beta-210720). Resultatet visade att kolet är från perioden 580 
– 650 efter Kristus, kalibrerat 1 Sigma. 

Profil överst, och plan över utgrävnigsområdet vid 0,7 meters djup under ursprunglig markyta.

Kokgropen från norr. Under skärvstenspackningen 
fanns sot och rödbränd sand.

torv

sten

rödbränt

kol

N S

1 m



7

Skärvstenspackning i kokgropens bottenlager. Foto från väster.

Profil genom kokgropen efter borttagande av anläggningens västra halva. Foto från väster.
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4. Bildbilaga.

Raä 377, fr N. Kokgropen grävd 
ner till 0,7 m under ursprunglig 
marknivå.

Raä 377, fr S. Kokgropens 
botten med skärvsten och 
större kolstycken

Raä 377, fr V. Bottenplanet av  
kokgropen framgrävt.

Raä 377, fr V. Arbetsbild, rensning.

Raä 377, fr SV. Kokgropen grävd 
ner till 0,7 m under ursprunglig 
marknivå.

Raä 377, fr N. Arbetsbild. Katrine, 
Astrid och Jeanette.

Samtliga bilder i rapporten är fotograferade av Åsa Lundberg. Dessa förvaras i 
digital form i fotoarkivet vid Västerbottens museum.
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