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vrider och vänder på äldre synsätt och material. Det gäller inte minst 
 som presenterar analyser från sju undersökta anläggningar 

på Öberget i Nederluleå. De tillhör den mycket svårfångade fornläm-
ningstypen ”grop i klapper” och ligger 50-70 m ö.h. En stor majoritet 

har inte ägnat särskilt mycket tid åt dessa, då man slentrian mässigt an-
-

undersökning gavs Norrbottens Museum möjlighet att undersöka sju 
anläggningar. Lämpligt material för datering påträffdes ej, men andra 
analyser kunde göras som visar närvaro av betulin (björknäver) samt 

också ämnen som tyder på rök, varför en rimlig tolkning blir att man 
rökt ett landlevande djur, lindat in en ”stek” i näver samt grävt ned 
det i ett klapperstensfält för förvaring och kommande behov. Natur-
ligtvis kan andra förnödenheter, t. ex. torkat kött också ha förvarats 
på liknande sätt. Groparna ligger på det relativt branta Öberget som 

Detta gör dem svåra att strandlinjedatera. Människorna som brukat 
förråden har behövt proviant när man under perioder kanske ägnat 

fågelfänget i väntan på hemtransport.

fornlämningsbetånd under i stort sett hela förhistorien. Inte minst gäl-

-

bronsålder och äldsta järnålder. Om vi jämför det med Bottenhavssidan 

jakt- och fångsttraditionens bilder. Än så länge måste tilläggas, med 
tanke på de sensationella nya fynd som presenterades i Arkeologi i 
Norr 15 med stolpbyggda bronsåldershus vid Umeälvens mynning. 

Mellannorrlands kustland med tillhörande bronsåldersristningar. Här 
får vi dock lita till den kommande generationen arkeologer.  
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tar utgångspunkt i de stora Hammer- och Evenhus-lokalerna belägna 

jakt- och fångsttraditionen, men även med så kallade jordbruksrist-
ningar. Det överlägset vanligaste motivet på jakt- och fångsttraditionens 

även val, marin sjöfågel och skepp. Författaren diskuterar lokalernas 
skillnader utifrån dels kronologiska aspekter där paneler dominerade 
av älgar är äldre och de med båtar möjligen är yngre och dels utifrån 
sociala aspekter omfattande olika klaner med skilda ”totembilder”, etc. 

såväl jakt- och fångstbilder som jordbruksbilder, diskuteras också den 
svåra frågan om dessa traditioners samspel.

 vidgar vårt bronsåldersperspektiv genom att presen-
tera och diskutera nygjorda 14C-dateringar från främst Dalarna, men 
också några från Hälsingland. I hans undersökningsområde, liksom på 
många andra nordliga håll är bronsåldersboplatser en ”bristvara”, men 
ett par i Borlängetrakten är kan dateras till äldre bronsålder. Notabelt 
är att av de tre daterade rösena med brända ben hamnar två i yngre 

Dalarna har daterats till romartid och samstämmer väl med tidigare 
kända dateringar från Norrlands södra inland. Författaren kopplar 
samman bronsåldersrösena med jordbruket, samtidigt som det inom 

till stora delar komplexa och outredda samspel.
 behandlar ett snarlikt tema som Wehlin, dvs vilka 

nya frågeställningar som väcks när man får nya dateringar av ett tidi-
gare svårdaterbart material. I hans fall gäller dateringarna framför allt 
några kuströsen i Ångermanland och Västerbotten. Det ges också en 

bronsåldersgravar presenteras. De äldre rödockragravarna är alltid 
diskreta och står i bjärt konstrast till de många gånger monumentala 
kuströsen som vanemässigt kallas bronsåldersrösen. Författaren fram-
lägger en hypotes om att de första rösena anläggs redan i samband 
med att de äldsta jordbruksinslagen dyker upp längs kusten, dvs un-
der senneolitisk tid. Nya dateringar visar också att brandgravskicket 
uppträder mycket tidigt i rösena, redan under bronsålderns period 



vii

I-II. Få dateringar föreligger ännu, men de visar dock att den ”gamla 
sanningen” måste revideras, dvs att manslånga kistor tillhör äldre och 
kremeringarna yngre bronsålder. Möjligen ska hela skeendet förskjuts 
”ett hack” bakåt i tiden, så att manslånga kistor dominerar i rösen un-

skelettgravar och att den yngre bronsålderns rösen och stensättningar 
domineras av brandgravar. Det rimmar bättre med den magra empirin.

Riksintressområdet Kvissle-Nolby i Medelpad är arkeologiskt och 
från en kulturmiljösynpunkt en riktig pärla. Platsen bjuder besökare 
på det mesta från hela järnåldern och medeltiden. Många decenniers 
ibland heta diskussioner har förts om var en ny E4 söderut från Sunds-
vall skulle dras. Beslutet blev slutligen att lägga den i västra kanten 
av riksintresseområdet för att undvika största delen av fornlämnings-

arkeologiska undersökningarna i samband med nybyggnationen ägde 
rum i den så kallade ”Kaptensdalen” som vid Länsmuseet 
Västernorrland presenterar i sin artikel. För första gången i en mel-
lannorrländsk järnåldersmiljö framkom något som man måste tolka 
som en offerplats/kultplats i anslutning till en våtmark. I den gamla 
våtmarken påträffades en rad föremål som normalt inte förekommer på 
till exempel boplatser. Här fanns hela åtta järnyxor, bronssmycken och 
bålplatser i och vid våtmarken. Det fanns förvisso också föremål och 
anläggningar som är mer normala på boplatser såsom brynen, bränd 

-
14C-daterade 

anläggningar hamnar i romartid och i viss mån folkvandringstid. I 
Sydskandinavien förekommer offer i våtmarker under främst romartid 

där förlorarnas materiel deponerats och inaktiverats efter lokala och 
regionala strider. Intressant i Kaptensdalen är dock att offer fortsatt 
ända in i vikingatiden. Jag ber läsaren särskilt observera omslagsbilden 

I volymens sista artikel presenterar  
resultatet av delundersökningarna på två medeltida intilliggande gårdar 
i Böle i Lövånger. Den ena undersökningen ingår i forskningsprogram-
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met ”Recalling the past” som drivs av Silvermuseet i Arjeplog. Delar 
av gårdslämningen kallad ”Brattåkern” har undersökts tidigare och vid 
besök av den påträffade författarna den andra gårdlämningen. De båda 
gårdarna kan dateras till 1200-1500-talet och förutom röjningsrösen, 
källargropar, mm, har två respektive tre grunder för boningshus har 
karterats på båda lokalerna. Hustyperna går helt tillbaka på kända 
typer som i N Ångermanland börjar byggas under den yngre järnål-
dern. Jordbruksmarken ligger alldeles intill respektive gård. Jorden i 
Brattåkern är mycket mörk och välblandad, men saknade spår av årder 
eller plog och har troligen varit spadbrukad. Förutom det klassiska 
lantbruket har man kompletterat med jakt på säl och småvilt. Och 

-

Så även i Böle liksom tidigare konstaterats vid undersökningarna på 
Arnäsbacken norr om Örnsköldsvik. Jämfört med andra undersökta 
medeltida gårdar mellan Örnsköldsvik och Skellefteå (Arnäsbacken, 
Ön och Björsbyn) urskiljer sig Böle genom sin ringa mängd av ”im-
portföremål”. Båda gårdarna i Böle synes ha en utpräglat agrar karaktär. 
Hur och varför, får vi återkomma till!

Hoppas du får en trevlig stund med  och tror att 
artiklarna väcker en del nya frågor!
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This paper reports investigations of  Raä no. 1159 in Nederluleå parish, remains of  a 
settlement consisting of  several semi-subterranean house features on raised beaches, 
on a hill outside Luleå. Seven of  the features were investigated. Semi-subterranean 
house features on raised beaches are normally regarded as ancient remains that have 
little potential to enhance knowledge. Previous archaeological investigations have not 
generally provided any information about their datings and uses. The most common 
interpretation is that they were storage pits associated with seal hunts in the coastal area
During the excavation, soil samples were collected and sent for environmental archa-
eological, lipid and stable carbon isotope analyses. The lipid analysis shows that six of  
the seven examined features contain betulin, which is only present in birch bark, resin 
from birch bark or birchwood with adhesive birch bark. Both the lipid and the stable 
carbon isotope analyses detected faint traces of  fats from land animals, contrary to 
previous conclusions. 
Semi-subterranean house features on raised beaches were probably used as storage 
pits. Birch bark could have been used for wrapping the contents or covering in the 
pits. There are no indications that the fats from land animals came from ruminants, 
so they probably came from waterfowls.

Frida Palmbo, Norrbottens Museum, Avd. kulturmiljö, Box 266, SE-971 08 Luleå, Sweden.
frida.palmbo@norrbotten.se

Med anledning av en planerad täkt på Öberget i Måttsund drygt 15 km 
SV om Luleå har Norrbottens museum under 2014 och 2015 utfört 
arkeologiska undersökningar av Raä Nederluleå 1159, en boplats som 

-
rades i samband med en arkeologisk utredning 2012. Inom en ca 150 
x 100 meter stor yta, belägen mitt i ett klapperstensfält, påträffades 
ett 20-tal gropar. Elva av dessa bedömdes som boplatsgropar, varav 

Frida Palmbo 
(f.1982). Fil. mag i 
arkeologi vid Umeå 
universitet 2005. Ar-
betar som arkeolog 
vid Norrbottens mu-
seum sedan 2006. 
Var under 2014-
2015 projektledare 
tillsammans med 
Carina Bennerhag 
för de arkeologiska 
undersökningarna av 
Raä Nederluleå 1159 
på Öberget utanför 
Luleå.

Arbetar framförallt 
med uppdrags-
arkeologiska projekt i 
form av arkeologiska 
utredningar och 
undersökningar i 
Norrbotten.
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diameter och mellan 0,1-0,6 m djupa. De är omgivna av vallar som är 
mellan 1-2,5 m breda och 0,1-0,5 m höga. Stenarna i groparna är mellan 
0,1-0,6 m stora och i en del av anläggningarnas vallar förekommer upp 
till 1,5 m stora stenblock. Sju av groparna har berörts av Norrbottens 
museums arkeologiska undersökningar. Anläggningarna är belägna 
mellan 50-70 meter över havet, på klapperstensavsatser på VSV sidan 
av Öberget. Öberget är idag ett relativt brant berg vars högsta punkt på 
ca 85 m ö.h. visar på att ön funnits till sedan stenåldern. Som namnet 
antyder har Öberget utgjorts av en ö under en lång tid, ända fram till 

Fig. 1. Boplatsen Raä Nederluleå 1159, markerad med en svart punkt på kartbilden. Översiktskartan, 
CC BY 4.0.
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dess att tillandningen gjorde att ön blev en del av fastlandet omkring 

under en väldigt lång tid, även om öns läge i skärgården och närheten 

Boplatsgropar i klapper är en svårtolkad fornlämningstyp då förut-
sättningarna för bevarande av eventuella fynd och konstruktioner 

väder och vind, vilket gör att organiskt material har mycket svårt att 
bevaras. Anläggningsformen ses i regel som en fornlämning med 
mycket låg kunskapspotential och har betraktats som ett antikvariskt 
och vetenskapligt problem. En vanlig inställning är att arkeologiska 
undersökningar av boplatsgropar i klapper troligtvis inte kommer att 

undersökningar har i regel inga fynd påträffats och i enstaka fall har 
fosfatanalys visat på förhöjning av fosfater, men det har varit mycket 
svårt att få kunskap kring groparnas användningsområde och datering 

-

början bedömdes dock endast särskilt välbyggda anläggningar som 

ett försök till en rumslig analys av boplatsgropar i klapper inom ett 

konstaterade att det inte gick att påvisa någon direkt koppling mellan 
boplatsgropar/boplatsvallar i klapper och andra fornlämningstyper i 

av spridningen av boplatsgropar och boplatsvallar i klapper i Norr-
bottens län och deras relation till forntida strandlinjer. Analysen visar 
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att merparten av registrerade boplatsgropar i klapper är lokaliserade 
under högsta kustlinjen samt att anläggningarna har varit belägna i 
det yttersta kustbandet. De framförde tolkningen att boplatsgropar 
i klapper därmed sannolikt har att göra med säljakt och förvaring 

Den vanligaste tolkningen är att groparna är en slags förrådsgropar, 
men det har även framförts förslag kring matberedning och framställ-

-
ningen av boplatsgropar i klapper 
i Sverige. Observera att många 
lokaler ligger nära varandra, vilket 
gör att punkterna på kartbilden i 
vissa fall hamnar ovanpå varandra. 
Antalet lokaler är därmed fler 
än vad det ser ut att vara vid en 
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Boplatsgropar i klapper är framförallt lokaliserade längs med Norr-

med Norrbottenskusten, under högsta kustlinjen, på nivåer mellan ca 
10-220 m ö.h. 62 lokaler är belägna ovanför högsta kustlinjen och då 
främst i förfjälls- och fjällregionen. Bland de gropar som är registrerade 
i fjällregionen kan dock en förväxling ha skett med förvaringsanlägg-

på boplatsgropar i klapper som är registrerade i FMIS fram till mitten 

en tydlig uppfattning om hur lämningarna är lokaliserade i landskapet.

i sin avhandling om boplatsvallar i Norrbotten att de högst belägna 

en analys av lämningarnas lägen noterar Norberg att boplatsvallar 
i klapper oftast är anlagda i krönläge på relativt branta berg, som 
en gång i tiden har varit små öar ute till havs. Med utgångspunkt i 
strandlinjeförskjutningen påverkas inte dessa områden lika snabbt av 

-
groparna i klapper på Öberget är också lokaliserade i liknande terräng, 
vilket gör att anläggningarna kan ha varit i bruk under en längre tid i 
ett relativt strandnära läge.

När det gäller dateringsförsök har det varit svårt att genomföra 
andra dateringar än genom landhöjningskurvor och genom att titta på 
lavtillväxt. I Västerbotten har försök till åldersbestämning genomförts 
genom en kombination av Schmidt Testhammar-metoden och Liche-

behäftade med en rad felkällor, vilket gör att lavkronologi bedöms som 
en osäker dateringsmetod. Exempel på felkällor som rör lavkronolo-
gin är hur snabbt laven etablerar sig efter att området är fritt från det 
dåvarande havet, temperatur, fuktighet, den miljö lavarna uppträder i, 
hur mycket området sluttar och vilken typ av yta/material som laven 
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I Västerbotten påträffades vid en arkeologisk undersökning av 
en boplatsgrop i klapper ett möjligt provblock i kvarts ca 0,1 m ner 
i gropen, vilket tyder på att gropen eventuellt kan ha nyttjats under 

ett antal gropar och vallar i ett klapperstensfält. Med hjälp av licheno-
metri uppskattades tre av anläggningarna vara från medeltid. Därtill 
14C-daterades ett kolprov från en av anläggningarna, som utgjordes 
av en vall. Till skillnad från övriga anläggningar inom Raä Sandviken 

var den ingrävd i en sandig moränsluttning där sandmassorna från 
gropen bildade en vall. Anläggningen var försedd med en ingång. 
Det daterade kolprovet var insamlat från ett kollager under sandvallen 
och gav en okalibrerad ålder på 400±50 BP, vilket motsvarar ca 1550 

Då tidigare arkeologiska undersökningar inte kunnat bidra med 
någon ny kunskap rörande boplatsgropar i klapper, har Norrbottens 
museums undersökningar på Öberget fokuserat på att hitta nya ana-
lysmetoder för den här anläggningstypen i ett försök att få ny kunskap 
om groparnas användningsområde och ålder.

Samtliga sju undersökta boplatsgropar i klapper inom Raä Nederluleå 
1159 har dokumenterats i plan genom lodfotografering och inmätning 

-

makrofossilanalys samt miljöarkeologisk analys samlats in i botten av 
groparna. Valet att utföra lipidanalys skedde utifrån tanken att om föda 
har förvarats i groparna, så kunde fetter eller andra rester av eventuell 
föda ha runnit ner mellan stenarna och lagrats i sanden under groparna. 
Makrofossilanalysen genomfördes för att se om förekomst av eventu-
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ella fröer skulle kunna berätta något om groparnas funktion och den 

Förhoppningen vid den arkeologiska förundersökningen 2014 var 
att hitta daterbart material i boplatsgroparna för att kunna få en säker 
datering av deras användningstid. Lichenometri bedömdes ej som ett 
alternativ till datering då de boplatsgropar som ingått i undersökningen 
antingen har varit övertorvade eller haft kartlav på stenarna i samma 
storlek som det omgivande klapperstensfältet. Tyvärr framkom inget 
daterbart material vare sig vid den arkeologiska förundersökningen 
eller i de jordprover som samlades in från anläggningarna. Därmed 
blev inriktningen på den arkeologiska slutundersökningen 2015 att 
försöka få en datering av anläggningarna, för att förstå i vilket sam-
manhang som groparna har anlagts och nyttjats, men även ett försök 
att hitta en annan och säkrare dateringsmetod än lavkronologi. Utifrån 
ett förslag från Miljöarekologiska laboratoriet vid Umeå universitet 
gjordes ett försök att få en relativ datering av groparna genom att ex-
trahera humus, dvs gammal markyta, ur jordproverna för 14C-datering. 
Förhoppningen var att få en indikation på groparnas användningstid. 
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markkemi, pollenanalys och humusextraktion.

Makrofossilanalysen resulterade endast i obrända växtdelar av ungt 
-

en anrikning av oorganiska fosfater som sannolikt är ett resultat av 
mänsklig aktivitet som har att göra med boplatsgroparna i klapper 

enstaka eller inga pollenkorn alls, vilket möjliggjorde pollenanalys för 
fem av sju anläggningar. Pollenanalysen resulterade endast i en låg 
artrikedom som visar på en typisk norrländsk skogsvegetation där 
tall och björk är dominerande träslag. Närhet till myrmark kunde ses 
genom förekomst av dvärgbjörk. Inga mänskliga spår kunde ses i 
pollenanalysen. 14C-datering av humusextraktion var möjlig att genom-
föra för sammanlagt sex av de undersökta boplatsgroparna i klapper. 
Anläggningarna som kom att dateras var lokaliserade på olika nivåer 
i klapperstensfältet. Tyvärr resulterade 14C-analysen endast i recenta 
dateringar och användningstiden för boplatsgroparna på Öberget 
kan därför endast antas. Dateringarna av den extraherade humusen 
indikerar tillsammans med den låga organiska halten i jordproverna 
en oxiderande miljö, en jord med snabb omsättning av organiskt 
material samt för grunda och genomsläppliga sediment i klapper-
stensfältet. Det är tydligt att det krävs väl slutna marklager från den tid 
när anläggningarna har brukats för att kunna hitta lämpliga sediment 

Lipidanalyser på jordprov som samlats in från botten av samtliga bo-
platsgropar i klapper visar att sex av anläggningarna innehåller säkra 

björkvirke med vidhängande näver. Betulin har inte påträffats i något 
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av de fyra referensprov som samlats in från klapperstensfältet, vilket 
tydligt visar att betulinet kan kopplas till boplatsgroparna i klapper. 
Detta talar för att groparna kan ha varit fodrade med björknäver, att 
någon slags träkonstruktion av björk funnits i/över groparna alter-
nativt att den föda och/eller utrustning som förvarats i groparna kan 
ha varit insvept i björknäver. När det gäller förekomsten av betulin i 
jordproverna från anläggningarna så beror inte detta på förekomst av 

endast i björknäver och om förekomst av dvärgbjörk skulle ha gett 
upphov till en allmän förekomst av betulin i marken så skulle detta 
rimligtvis även ha visat sig i referensproverna som ingått i lipidanalysen.

som bildas vid reducerande bränning och som förekommer i låga 
halter av rök och sot samt i högre halt i tjära. Dock har även två av 
referensproverna spår av dessa ämnen, men i regel med lägre halt än 
vad som har påträffats i boplatsgroparna. Två av dessa boplatsgropar 
har dessutom spår av reten, som inte har kunnat påvisas i något av 
referensproverna. Reten är ett ämne som förekommer i låga halter av 
rök och sot och bildas vid syrefattig, reducerande förbränning. Reten 
kan dock även bildas när kåda åldras under reducerande förhållanden. 
Reten är tillsammans med metyldehydroabietat en markör för tjära. 
Förekomsten av reten och högre halter av metyldehydroabietat jämfört 
med referensproverna indikerar att den föda/utrustning som förvarats 
i groparna kan han varit rökt och kanske även behandlad med tjära.

spår av fetter från landlevande djur, vilket strider mot tidigare forskning 
där man ansett att boplatsgropar i klapper har använts till förvaring av 

är sterolkvoten den starkaste indikationen på tillförsel av animaliska 
fetter. I samtliga referensprover är sterolkvoten ”ca 0,0” medan fyra 
av groparna har en sterolkvot som är högre än referensproverna. 

En av boplatsgroparna som analyserades vid förundersökningen 
innehöll även osäkra spår av fytansyra, en av tre fettsyror som kan 
indikera akvatiska animalier. Fytansyra kan dock också bildas i jor-

av akvatiska indikationer och för att se om mer kunskap kunde fås 
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kolisotopanalyser vid den arkeologiska slutundersökningen 2015. De 

i samtliga anläggningar härrör från terrestriska animalier. Även om 
vissa terrestriska animalier ibland kan särskiljas i den här typen av 

båda är av terrestriskt ursprung. Sterolkvoten indikerar dock att det 
rör sig om fetter från terrestriska animalier och inte från terrestriska 
vegetabilier. Dessutom får man ha i åtanke att däggdjur som lever av 

de osäkra spåren av fytansyra som påträffades i en av groparna vid den 
arkeologiska förundersökningen 2014 bedöms härröra från klorofyll. 

fetter från idisslare behöver inte vara ett bevis på att dessa fetter inte 
alls förekommer. Därtill går det inte att utesluta att fetter från män-
niskor kan förekomma, då mänskliga lipidrester hamnar inom samma 

 

samt lokaliseringen av boplatsgroparna i klapper längs med kustbandet 
tyder på ett resursutnyttjande som är kustanknutet men som inte är 
inriktat mot en maritim resurs. Det är mindre sannolikt att det rör sig 
om jakt på småvilt, utifrån lokaliseringen i landskapet samt den stora 
mängden boplatsgropar i ett och samma område. Då småvilt ej lever 

troligtvis inte heller rör sig om idisslare är det möjligt att människor 
har visats vid Norrbottenskusten för att jaga sjöfågel.

Sjöfågeljakten har troligtvis ägt rum under hösten i samband med 

ha vistats i inlandet under sommaren där de levt av söttenvattensföda. 
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Om boplatsgroparna i klapper kan knytas till sjöfågeljakt måste jakten 
ha ägt rum under hösten, då resultatet av lipidanalys och ämnesspe-

terrestrisk signal, om det är så att fåglarna har vistats i inlandet och 

Det är svårt att uttala sig om boplatsgroparnas dateringar, då försöket 
-

nas höjd över havet och relation till forntida strandlinjer ger heller inte 
några entydiga svar kring när anläggningarna kan ha nyttjats. Öberget 
är ett relativt brant berg som har haft havsanknytning ända fram till 
1400-talet, då tillandningen gjorde att ön förlorade sin kontakt med 
havet vid denna tid. Boplatsgroparna är belägna på olika höjder, från 

De högst belägna boplatsgroparna kan ha anlagts tidigast omkring 

anlagts vid ett och samma tillfälle, vid olika tidpunkter i anslutning 
till vattenlinjen eller vid en tid när Öberget blivit en del av fastlandet. 

men däremot så har öns läge i skärgården och närheten till fastlandet 
förändrats med anledning av tillandningen i området.

 Lipidanalysen som visar att groparna har haft ett likartat innehåll 
indikerar att groparna har haft en likartad användning och funktion, 
vilket medför att groparna kan vara relativt samtida alternativt att det 

svårt att utifrån läget avgöra vilken tidsperiod som är mest sannolik. 
Utifrån närbelägna fornlämningar och undersöka boplatslokaler längs 

mellanneolitikum och förromersk järnålder.

Om groparna har anlagts samtidigt kan detta ha skett tidigast kring 
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50 m över dagens havsnivå enligt strandförskjutningskurvan för norra 

och Näverberget i norr, Långberget i nordväst samt Sandnäsberget 
och Sörberget i söder. 

för en koppling till vårvinterns säljakt som skedde nära landvredet. 
Landvredet är den ränna som varje år uppstår mellan den landfasta 
isen och drivisen. Vid landvredet fanns de bästa jaktpassen då vikare-
sälen vistades här under vårvintern då den födde sina ungar i hålor på 

Raä Nederluleå 601, där ett mycket stort osteologiskt material har 
framkommit vid arkeologiska undersökningar. Benen från Näver-

unga och fullvuxna individer vilket talar för en säljakt som skedde 

Näverbergetboplatsen talar däremot för en fångstperiod under bar-

under hösten.

här tiden skulle tillsammans med boplatsgroparna i klapper kunna tala 
för att öarna har nyttjats som jakt-och fångststationer för vistelser i 
den yttre skärgården från vårvinter till höst. Under dessa jakt- och 
fångstexpeditioner kan det ha funnits ett behov av förvaring av fång-

de svaga signaler av fetter från landlevande djur som framkommit 
vid de arkeologiska undersökningarna av boplatsgropar i klapper på 
Öberget, om det inte är så att man har haft med sig och förvarat en 
viss typ av mat att livnära sig på under den tid som jakten/fångsten 

förvaring av överskottet från denna resurs.
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På Öberget, i anslutning till de undersökta boplatsgroparna i klap-

att gravarna är anlagda en bit upp på bergssluttningen, så att de var 
synliga från havet, skulle en datering till förromersk järnålder vara 

koppling mellan stensättningarna och boplatsgroparna i klapper med 
tanke på närheten mellan de olika fornlämningarna, något som även 

i klapper på Öberget kan ha använts i samband med gravceremonier i 
området och att Öberget har ingått i ett bosättningsområde kring den 

Under förromersk järnålder utgjordes Öberget av en ca 1,6 x 0,6 
m stor ö, belägen 1-1,5 km från fastlandet intill en större utskjutande 

-
dat på NV sidan av ön i anslutning till en större havsvik som säkerligen 

går exempelvis närmare kusten under hösten och in i vikarna för att 

-

Norrbottenskusten som har kustanknutna dateringar. Dels rör det 

-

tillsammans med jakt på större landlevande däggdjur som ren och/

andfåglar. Under förromersk järnålder är det uppenbart att säljakten 
haft en underordnad betydelse, vilket visar att det har skett en för-
skjutning i näringsfånget mot en mer landbaserad ekonomi gentemot 
äldre tidsperioder. Detta skulle kunna tala för att boplatsgroparna i 
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klapper kan ha anlagts vid den här tiden, för att nyttja kustens resurser 
av exempelvis sjöfågel.

Många sjöfågelarter häckar främst i nordliga områden, vilket medför 
att människor som har levt i dessa områden under förhistorien bör 
ha betraktat sjöfåglarna med ett särskilt intresse. Sjöfågelfångst har 

-
ning.  Dessutom kunde sjöfågelfångst även ge tillgång till ägg, fjäder 
och dun utöver själva fågelköttet, till skillnad från jakt på skogsfågel 

Fågelfångst har varit av betydelse under både förhistorien och under 
senare tid. Fynd av 17000–15000 år gamla ben från bland annat gås, 
svan, and och mås har påträffats i norra Tyskland och södra Danmark. 

Fynd från äldre stenålder i Danmark visar på ben från en mängd 
olika fågelarter som omfattar både sjö-, strand- och landfåglar. I Norge 

vilket blir tydligare längre fram i förhistorien. Fynd från Viste norr om 
Stavanger omfattar hela 28 fågelarter varav 22 klassas som simfåglar. 
Fynden från Viste förs till både äldre och yngre stenålder och omfattar 
även nålar och andra redskap gjorda av fågelben.

förromersk järnålder påträffats som innehåller ben från 24 fågelarter 
som nästan uteslutande utgörs av sjöfåglar. Med utgångspunkt i under-

skett några större förändringar i faunan i området sedan förromersk 
järnålder. Därtill skriver Storå att vissa sjöfågelarter inte räknas som 
matnyttiga i nyare tid, trots att de förekommer i stora antal och är lätta 
att fånga. I den mån dessa fågelarter jagas så sker jakten på hösten. 
Fåglarna är för traniga för att vara smakliga under vår och sommar 

från 1670-talet, där en beskrivning av fågellivet förekommer. Den rika 
förekomsten av sjöfågel betonas och det beskrivs att fåglarna sökte upp 
kärr i vildmarken under ruggningsperioden. Samerna var väl bekanta 
med de små träsk eller kärr där fräken växer som fåglarna uppsökte i 
samband med ruggningen. Fåglarna vistas i skogen under dagtid men 
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återvänder mot träsken vid skymning. Lundius beskriver hur samerna 
vaktade på fåglarnas återkomst till kärren med sina hundar. Fågeldun 
var en viktig handelsvara för samerna vilket var anledningen till deras 

en viktig handelsvara redan under vikingatid, då samerna betalade 

i Norra ishavet, utifrån 1800-talsskildringar av Schrenk, Saweljew och 
Trevor-Battye. Tillgången till gäss avgjorde samojedernas fångstme-
toder och de största fångsterna gjordes under gässens ruggningstid. 

driva gässen upp på land. Väl på land drevs gässen in i nätstängsel, 
ibland med hjälp av hundar och ibland med hjälp av renspann, som 
spärrade av områden så att gässen endast kunde ta sig framåt in i 
stängslingen. Stora mängder gäss dödades vid dessa drevjakter, dels 
genom att gässen lyftes i huvudet för att därefter få nacken knäckt 

-

Battye beskriver att samojederna använde en käpp/klubba med form 
som en polisbatong, med spikar och järnbitar på alla sidor runt om 
för att öka redskapets effektivitet. När fåglarna samlats ihop kördes 
de till fastlandet där bytet skulle förvaras. En plats där torvlagret var 
tillräckligt tjockt valdes ut och torven höggs upp med hjälp av en yxa 
och drogs därefter till sidan. I gropen som bildades packades gässen 

-
sens huvuden böjdes in under vingarna. När alla gäss packats hade 

ut i dubbla lager över fåglarna för att skydda fågelkropparna mot 

upp mellan stänger och placerats i exempelvis havsvikar. För att kunna 

så att översta delen var synligt ovanför vattenytan och den undre de-
len var belägen under vattenytan. Denna fångstmetod grundar sig på 
vissa sjöfåglars vana att nattetid ge sig ut till havs från de vikar där de 

alfågel, ejder och svärta jagats med nät. Förutom själva sjöfågeljakten 
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så har det även varit möjligt att samla fågelägg för att utöka kosten, 
om man vistats vid kusten under sjöfåglarnas äggläggningsperiod 

Storå konstaterar efter en genomgång av hur sjöfågelfångst bedri-
vits i norra Eurasien att jakten ofta sker när det har varit möjligt med 

Under våren anländer sjöfåglarna redan innan deras häckningsplatser 

i älvarna i de områden som först blir isfria. Ruggfågeljakt kan också 
ha förekommit i slutet av sommaren, då vissa sjöfåglar tappar sina 

att klubba ihjäl fåglarna med en käpp eller ett ljuster. Alternativt så 

1870-talets Tornedalen med anledning av att en person slagit ihjäl en 

hunden och med hjälp av vittnen beskrevs hur han tillsammans med 
sin hund och ett ljuster kunnat döda 70-80 fåglar under 5-6 timmar 

Boplatsgropar i klapper kan ha använts till förvaring av sjöfåglar 
som fångats under de perioder som Norrbottenkusten befolkats av 

under hösten, då temperaturerna var svalare och marken börjat frysa. 
På så vis har fåglarna kunnat bevaras relativt bra utan att härskna i 
värmen. Fåglarna kan under denna tid ha förvarats i klappergroparna i 
väntan på transport till de områden som människorna bebodde under 
andra tider på året eller lagrats inför kommande jaktexpeditioner av 
annat villebråd på samma plats. Fågelköttet har troligtvis konserve-
rats genom exempelvis rökning, syrning eller torkning för att kunna 
hålla under längre tid. Utifrån förekomst av metyldehydroabietat och 
reten som påträffats i lipidanalyserna är det sannolikt att födan som 
förvarats i boplatsgroparna på Öberget har varit rökt, då dessa ämnen 
förekommer i låga halter av sot och rök. Om sjöfågeljakten har ägt rum 

i klappergroparna över vintern genom frysning, under förutsättning 
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att jakten har skett när det blivit minusgrader och marken var frusen.

lagra föda. Då tillgången till mat har varierat beroende på årstid har det 
även funnits ett behov av att kunna konservera mat och lagra denna 

under sommaren och att näver lindades runt köttet så att det inte skulle 

buorne, som grävdes ner i marken till ca 1,5 m djup. Väggarna fod-
rades med stenhällar och källaren täcktes sedan med näver och jord 

byggas i ett stenröse, där gropen murades med sten. När gropen 

pass stor att den behövde förvaras innan förädling, grävdes en grop 
som var ca 1 m djup, där bytet placerades efter rensning och urtagning. 
Djurkropparna placerades i rader och i olika lager i gropen, separerade 
från varandra med hjälp av gräs. Ett lock av björknäver lades ovanpå 
varvid gropen fylldes med jord upp till markytan. På detta sätt kunde 

-

Dessa förvaringsgropar har fodrats med exempelvis brädor, kvistar, 

Edbom konstaterar att förrådsanläggningar konstruerade av sten 
är vanligast hos kulturer i det arktiska området. Stenblocken skyddade 

säl förvarades i stengömslen eller gropar som förseglats med hjälp av 

Om det är sjöfågeljakt som bedrivits i området kan fåglarna där-
med ha packats i boplatsgroparna på liknande sätt som samojederna 
enligt uppgift förvarade gäss efter sin fågeljakt. Om förvaringen har 
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skett under en tid på året då marken har varit frusen samt att gropen 
har varit klädd med näver på insidan, kan detta förklara att det endast 

-
ler rökta djurkroppar lämnar inte ifrån sig omfattande fettrester. En 
näverfodring har även bidragit till att det som förvarats i groparna 
inte heller har trillat ner mellan stenarna och blivit svåråtkomligt. 
Förekomsten av betulin som påträffats i lipidproverna visar tydligt att 
det i anläggningarna har förekommit björknäver i någon form, vilket 

hur gropar kan ha varit fodrade med näver eller haft någon form av 
träkonstruktion, att föda kan ha förvarats i gropar inlindat i näver och/
eller att innehållet i gropar kan ha täckts med hjälp av näver.

Resultatet av den miljöarkeologiska analysen som visar på oor-
ganiska fosfater som sannolikt uppkommit efter mänsklig aktivitet i 
groparna kan också tala för att det rör sig om förvaringsgropar. Då en 
förvaringsgrop töms efter en viss tid blir anrikningsfaktorn inte lika hög 

i fokus för människorna i kustbandet under förhistorien, utan att 
jakten på landlevande djur också har varit viktig. Resultatet från de 
arkeologiska undersökningarna på Öberget visar att det är viktigt att 
man är öppen för att testa nya analyser och metoder när det gäller 
svårtolkade fornlämningstyper. Boplatsgropar i klapper har fort-

boplatsgropar i klapper bör fokusera dels på dateringar men även på 
lipidanalyser. Lipidanalyserna från boplatsgroparna på Öberget har 
visat sig ge helt nya resultat kring groparnas användning, även om 
vissa av indikationerna är svaga. Det är av stort intresse att se om 
även andra boplatsgropar i klapper visar på samma indikationer, för 
att se om denna typ av anläggningar har nyttjats på ett likartat sätt 

klapper samt i vilka förhistoriska kontexter de uppträder i. Framtida 
undersökningar och analyser kan förhoppningsvis bringa ännu mer 
klarhet kring denna gåtfulla fornlämning.
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