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ABSTRACT 

This paper will deal with the Iron Age in the region of Skellefteå, in the parishes of Byske, 
Skellefteå, Bureå and Lövånger. I will look at how the research and knowledge about the Iron 
Age have developed <luring this century. Here I will write a summary of the ancient 
monuments, the artefacts and the sites that have been mapped, catalogued and investigated 
<luring this century up to today. I will then try to explain the result, why it is like is and 
necessary actions to improve the situation. 

In addition to this I will examine some soil samples from three stone circles that were 
investigated <luring the summer of 1996. In this last thing I will look through the samples and 
decide, after looking at the coal pieces, what sort of wood they used for the cremation, as 
every stone circle contained burnt bones. Hopefully I will also be able to reconstruct the 
surrounding environment and find some seeds that maybe can confirm the earliest evidence 
for agriculture in this region. 

Framsidan: Storkågefyndets stora emaljerade hästskoformade spänne av brons 
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FÖRORD 

När jag i samråd med min handledare Roger Engelmark och arkeolog Lennart Sundqvist vid 
Skellefteå Museum kom fram till detta uppsatsämne, kändes det otroligt inspirei:,ande. Det 
kändes helt rätt att skriva om något i min hemkommun Skellefteå, för att kunna inkludera min 
hemsocken Byske. Man är ju hemmakär. Dessutom har jag fått privilegiet att själv få vara 
med under arkeologisk undersökning av boplatser från järnåldern i Skellefteå kommun, 
närmare bestämt Hamptjärn och Harrsjöbacken, båda Bureå socken. Jag såg det otroligt 
spännande att redovisa för de arkeologiska utgrävningarna, som utförts vid de två ovan 
nämnda platserna fram till dags dato. Att arkeologiska institutionen vid Umeå universitet 
också har en miljöarkeologisk avdelning gjorde valet ännu enklare. Jag har alltid funnit 
naturvetenskapen som lockande, och att då kombinera det med mitt stora intresse för 
arkeologi blev självklart. 

Under sommaren 1996 utförde Skellefteå Museum en slutundersökning av tre 
stensättningar i Skellefteå. Det bestämdes att jag skulle utföra makrofossilanalysen av 
jordproverna som tagits tillvara, vilket passade mig perfekt. 

Jag vill härmed tacka: 
min handledare Roger Engelmark 
Lennart Sundqvist, Skellefteå museum (som hjälpt mig in på denna arkeologiska bana) 
Olov Östlund 
La.ge Johansson 
Jan Sundström, Länsstyrelsen 
Susam1e Sundström, Västerbottens museum 
Antonio Rubio Caballero 
Mikael Olsson 
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När ,man ,läser tidigare litteratur och forskning på området, ser man att det inte är gjort så 
lllYC!<-~t. lvfan kan .säga att inte förrän Noel Broadbent slaev sin bok Skelleftebygdens historia 
del 3: pen förhistoriska utvecklingen under 7000 år, så kom en sammanfattn:tng av den 
arkeologiska forskningen i Skellefteå kommun. Det känns därför extra roligt att även i 
möjligaste mån sammanfatta järnåldersforskningen efter 1982, då Broadbent skrev sin bok. 
lJnåci?de senaste åren har bl.a. spännande arkeologiska upptäckter från järnåldern dykt upp 
nära samhället Bureå, ca 20 km söder om Skellefteå. Där har Skellefteå museum med bl.a. 
:Cenriart Sundqvist undersökt de första spåren av järnhantering i denna region. 

i .1. Syfte och avgränsning 

syftet med detta arbete är att: 
1.. yisa på den historiska utvecklingen inom järnåldersforskningen i Skellefteåområdet under 

· 1900-:talet, och då begränsat till Byske, Skellefteå, Bureå och Lövånger socknar. 
2~ ett. arkeologiskt gravmaterial från Risberget, Skellefteå socken ska analyseras 

iniljöarkeologiskt. 
3. eyentuellt kunna utläsa varför materialet ser ut som det gör, när det gäller spridning och 

· tidsfördelning, att försöka knyta ihop de olika företeelserna från järnåldern. 

1.2. Metod 

0 När det gäller den första punkten i syftet så kommer jag att redovisa vad som var känt inom 

järnåldersforskn:ingen i Skellefteåområdet: 
1. före 1960 (då bl.a. Inga Serning ger ut Övre Norrlands järnålder; RAÄ:s första 

inventerin'g i Skelleftetrakten 1956-57). 
2. efter 1960 (med bl.a. Noel Broadbents bok, Skelleftebygdens historia del 3: Den 

förhistoriska utvecklingen under 7000 år; RAÄ:s andra inventering i Skelleftetrakten 
1982-83}. 

Jag ko~er att vid bearbetningen göra en indelning i socknar, fasta fornlämningar, 
lösfynd, boplatser (så gott det går), samt en oberoende pollenanalys. Jag kommer att vid 
detta redovisa mer uttömmande uppgifter där mer ingående fakta erhållits. 

När det gäller redovisningen av de fasta fornlämningarna kommer jag att utgå ifrån 
Riksantikvarieämbetets inventeringsresultat i området, enligt fornlämningsregistret. I detta 
sammanhang kommer jag att även ta upp tomtningar, labyrinter och kompassrosor. Labyrinter 
och korµpas.srosor anses i dagens läge vara yngre än järnåldern, men som kommer att framgå 
så har man tidigare, just med tanke på landhöjningskurvorna, hänfört vissa av dessa till 
järn~ldem. En sammanställning av alla redovisade fasta fornlämningar (rösen, stensättningar, 
tomtni:ngar, labyrinter och kompassrosor) kommer också att göras, för att man eventuellt ska 
kU11I1i'. se ·om vissa socknar är mer företrädda än andra. Förhoppningsvis kommer då 
koncentrationer att kunna urskiljas. Vid denna sammanställning kommer jag att särskilt 
franlhäva de rösen och stensättningar som är belägna under 25 m.ö.h., vilka jag finner extra 
intressanta ·just med tanke på höjden över havet, då denna höjd traditionellt sett är 
järnåldershöjd. 
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Lösfynden kommer att indelas i socken och tidsperiod. Dessutom kommer en 
sammanställning av de olika kategorierna att göras, för att man eventuellt ska kunna urskilja 
olika koncentrationer. 

När det gäller pollenanalyser så kommer alla utom en att behandla~ i samband med 
boplatsavsnitten. Den oberoende pollenana.lysen tas upp, för att i möjligaste mån redovisa för 
all slags järnåldersforskning som bedrivits i området. 

0 När det gäller syftets andra punkt, den miljöarkeologiska analysen, kommer den att utföras 

med hjälp av flotering, mikroskopering, artbestämning och vedanatomi. 

0 Den tredje punkten kommer att utmynna i en diskussion där en möjlig tolkning av det 
sammanställda materialet ges, varför det ser ut som det gör, vad man kan göra åt det etc. 

1.3. Källlaitik 

Vid min sammanställning av de fasta fornlämningarna i Skellefteområdet upptäckte jag att 
den lokala forskningen gällande dessa i många fall låg långt före Riksantikvarieämbetets. För 
att vara konsekvent bestämde jag mig för att gå efter Riksantikvarieämbetets inventeringar för 
ekonomiska kartan. Riksantikvarieämbetets inventeringar är också lite haltande, då vissa 
soclmar är inventerade fler gånger än andra. 

När det gäller lösfynden efter 1960 kan man säga att ingen genomgång finns att tillgå, 
därför kan denna del tyckas bristfällig. 

1.4. Tidigare forskning 

Redan 1885 grundades Västerbottens norra fornminnesförening med häradshövding A.F 
Ekewall som ledande gestalt, efter att Västerbottens läns fomminnesförening (grundad 1882) 
delats i två delar, den södra och den norra. Ekewall var bl.a. den som omhändertog det s.k. 
Storkågefyndet och tog det till Skellefteå museum. 

När det gäller den tidiga arkeologiska forskningen i Skellefteområdet så får man nog 
fortsätta med Ernst Westerlunds (1900-75) idoga arbete att inventera och kartlägga de fasta 
fornlämningarna o.d. i området, med början under senare delen av första halvan av detta sekel. 
Hans insatser var nog till stor hjälp vid första inventeringen 1956-57. Denne självlärde man, 
sedennera chef på Skellefteå museum och hedersdoktor vid Umeå universitet, var kan man 
säga fcire sin tid, vilket kommer att framgå i denna uppsats. 

När det gäller kartläggandet av Lövånger sockens fynd och fornlämningar får man nämna 
framförallt en man, Gustaf Hallström, som lade ner ett avsevärt arbete för att belysa denna 
sockens forntid. 

Inga Serning har också gjort ett betydande arbete med att bl.a. katalogisera alla lösfynd 
från järnåldern f1JJ111a i övre Norrland fram till 1960. 

Hans Christiansson har även han varit med om att klarlägga det förflutna här uppe med 
t.ex. studier av strandlinjeförskjutningen, men är kanske mest känd här uppe som ledargestalt i 
Nordarkeologi och för grävningarna vid den neolitiska boplatsen Bjurselet, Byske socken, där 
han var ansvarig platsledare. 

Om man tittar på forskningen under de senaste 20 åren kan man även framhäva Noel 
Broadbents sammanställning av Skel!eftebygden under 7000 år och Evert Baudous bok om 
Norrlands forntid. 
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2.LL'Diskussion av Ernst Westerlund 

När det gäller kunskapen om Skellefteområdet före 1960 ska jag böija med att redogöra för 
vad':s'kellefteås store pionjär,' Ernst Westerlund noterat under sina studier av 
Skeifbftiorrirådet. 

1'westeriund berättar att de enda fasta fornlämningarna som var kända från 
Ske116ft6C>rirrådet var gravar. Merparten av dessa var kända av befolkningen i området och en 
stor:\clel Ci'v dessa var redan registrerade. Han hade själv genomfört en inventering och där 
upptäclä Beta nya gravar. Han menar att i de flesta fall vet befolkningen att det är gravar, men 

. att denna, kunskap i regel är påverkad av litteratur. Ett av undantagen som han tar upp är 
väldtgfintressant och vi'sar på hur traditionen förs vidare mellan generationer. Flera år tidigare 
fic~''fo1.n en intressant uppgift av en gammal man i Kågedalen. Denne gamle man kallade 
gra-&llrna för Jättongraiser, ordagrant Jätteungarnas rösen. Mannen som gav denna uppgift 
var 1ertligt Westerlund i det närmaste analfabet, varvid han säkert ej var litterärt påverkad. En 
exakt lika uppgift hade Westerlund erhållit från annat håH inom samma område av en person 
som var'någ;a tiotal år äldre än den nyss nämnde uppgiftslämnaren. Detta exempel visar på ett 
försök'att förklara Stenrösenas tillkomst. Westerlund vill med detta peka på att folk här alltid 
tycks ha haft den uppfattningen att det är gravar!! (Westerlund 1945: 97). 

När det gäller' dateringen av rösen så var man enligt undersökningar i angränsande 
områden böjd att hänför ett stort antal av kuströsena till järnåldern och då främst dess senare 
deL Men å andra sidan hade man längre söderut efter Norrlandskusten, i Gästrikland, 
Ånge11Uånland och Medelpad, kunnat datera några rösen till bronsåldern. BLa. en herre vid 
namn Eskil OlssOri ska ha undersökt rösen i Ångermanland och kommit till den slutsatsen, att 
rösei:i innehållande icke fullt manslånga kistor med brända ben tillhör bronsåldern, medan 
rösen rrieå stora kistor för obrända lik tillhör järnåldern. Westerlund vill då mena att enligt 
dåvarande kunskap om rösena i Skellefteområdet skulle antalet bronsåldersrösen säkert inte nå 
upptill 50 procent enligt detta kriterium. Han kände för pgonblicket inte till mer än omkring 
ett halvt dussin rösen med sådana korta kistor efter länsdelens norra kust (ibid: 108). 

· Datering av rösen kan ställas inför en hel del problem. Rösenas förmåga att släppa in fukt 
o.d., görju att väldigt få daterbara fynd lämnats till eftervärlden, men Westerlund presenterar 
en tänkbar utväg ur dilemmat. Då många rösen har plundringsgrop, kan gravskicket 
fastställas. Om. man tittar på Byske socken, så av de då ( 19 5 8, red. anm.) ca 3 5 rösena är 10 
gravar för obrända lik och 15 brandgravar. De övriga ca 10 har okänt gravskick. Westerlund 
påpekar' då att från norra Västerbottens kustland verkar gravarna ha ungefärhälften obrända 
lik öch. hälften' brända. Då man vet att gravskicket ändrades någon gång i mitten av 
bronsåldern, d.v.s. ungefär 1000 f.Kr., skulle då hälften av gravarna vara äldre än 3000 år och 
den andra hälften yngre (några av de 10 fastställda gravarna för obrända lik från Byske socken 
skulle enligt denna hypotes kunna vara från järnåldern, red. anm.) (Westerlund 1958: 35f). 

Vissa iakttagelser i samband med undersökningar av gravar kan ändå innebära att många 
rösen i Skellefteområdet bör dateras till bronsåldern. Ett talande exempel är häradshövding 
A.F. Ekewalls iakttagelse av ett stenaltare i ett röse på Ytterviksgravfältet, Bureå socken. 
Detta stenaltare kan jämföras med ett altare av kullersten som Montelius fann i en 
brnnsåldershög i Hammarlöv i Skåne. Otto Rydbeck ska också ha funnit ett altare i 
Drottninghögen i Hälsingborg. Förutom detta kan funna artefakter i rösen också peka på att 
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många av rösena borde dateras till bronsåldern. En skifferyxa som häradshövding A.F 
Ekewall fann i ett av rösena på Ytterviksgravfältet drar rösets datering bakåt ansenligt. Ett, om 
något osäkert fynd, ska även en del av en bronsdolk funnen i ett röse i Byske vara. Om man 
tar allt detta i beaktande så kan det peka på att många av rösena bör dateras till bronsåldern, i 
alla fäll om man tar fynden o.d. i beaktande. Trots detta menar Westerlund att ett stort antal av 
gravrösena i alla fall skulle kunna placeras i järnåldern och många skäl skulle tala för att de 
blev talrikare mot slutet av perioden, då bl.a. en folkökning ska ha skett (Westerlund 1945: 
108ft). 

När det då gäller den allmänt då rådande vedertagna uppfattningen att landet under 
bronsåldern och äldre järnåldern var avfolkat mer eller mindre, berättar Westerlund att under 
de senaste åren (före 1945, red. anm.) så hade flera fynd framkommit i norra länsdelen, som 
pekade på motsatsen. Tidigare var det bara inom Kågedalen man haft säkra, om än enstaka, 
fynd från forntidens alla perioder. Så visst verkar det som om en försämring och en uttunning 
av befolkningen skett, men senaste årens fynd (fore 1945, red. anm.) pekar ändå på att inte all 
bebyggelse upphört under bronsåldern och äldre järnåldern (ibid: 109). 

När foll,mängden i Norrland åter börjar öka sprider sig folket ganska snabbt. Vid, som 
Westerlund kallar det, hednatidens slut hade befolkningen nått långt upp i fjälltrakterna. Detta 
skulle då bero på, inte bara att fimbulvintern upphört, utan även att kontakten med det 
romerska imperiet och germanerna på kontinenten blivit intensivare från tiden för Kristi 
födelse och framåt. Folket bredde ut sig mot norr och bl.a. ådalen i Skellefteområdet, som 
varit sparsamt befolkat, fick ett kraftigt befolkningstillskott. Detta ser han bl.a. som ett av 
skälen till att, som nämndes ovan, ett stort antal av gravrösena torde härröra till järnåldern. 
(ibid: 110±). 

Ernst Westerlund vill med dåtidens fynd och kunskap, mena att vid hednatidens slut var 
något hundratal människor bosatta i nedre ådalen, fördelade på ett tiotal platser. Befolkningen 
ska ha vru·it talrikast i höjd med Ursviken-Yttervik (ibid: I 11 ). 

Varför skedde då detta rösbyggande? Westerlund spekulerar att rösbyggandet nog var det 
första verkliga försöket av sydskandinaver att ta Övre Norrland i besittning. De skulle då 
uppenbarligen ha varit ett sjöfarande erövrarfolk, på många sätt överlägsna urinvånarna. 
Rösenas mängd och främst deras storlek skulle tyda på att "rösfolket" nog kom i relativt stora 
antal. ·westerlund vill då mena att eftersom "lapparna är ett av de få folk som aldrig haft 
hövdingar i vanlig mening eller ens någon form av organiserat samfundsliv och de har aldrig · 
sysslat med organiserat krig", så är det lätt att förstå, att de drog sig tillbaka. Detta är bara en 
tänkbar orsak emellertid, då även andra icke kända orsaker kan ha medverkat också 
(Westerlund 1958: 35). 

Man kan i Westerlunds arbete tydligt se glappet mellan den lokala forslmingen gällande 
fasta fornlämningar och när dessa registreras hos Riksantikvarieämbetet. Ernst Westerlund 
berättar t.ex. att det på Klovaskär utanför kusten söder om Romelsön, Byske socken, finns två 
små labyrinter belägna ca 8 m.ö.h., och att Klubbudden, Byske socken, bl.a. ska hysa 
tomtningar liknande dem i Lövångers socken (ibid: 32±). När man ser i fornlämningsregistret 
emellertid registrerades dessa fornlämningar inte förrän vid andra inventeringen i 
Skellefteormådet 1982-83. 

2.1.2. Inventering 1956-57 

1956-57 genomförde RAÄ en första inventeringen av Västerbottens kustland (OBS! 
Dåvarande Västerbotten är nuvarande Västerbotten + Norrbotten, red. amn.). Ansvarig för 
denna inventering, Harry Thålin, har spekulerat lite kring resultatet: 
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j :Zr5~{~clIJlll1<111lagd~ antalet fasta fornlämningar från Västerbottens kustland visade sig vara ca 
i?.5p0iift}if 0d~ssa;så är ca 400 runda rösen och ca 125 runda stensättningar. Dessa två typer är 
.: d~~v.. . .· itstJo{~Thålin menar att flera av de runda stensättningarna är övertorvade och tillhör 
Jh•tYPlQm?~äii,placeras i yngre järnåldern. Resterande konstruktioner är bl.a. 100 ovala eller 

·. aviål}ittr<'föiep,:'·ett. 40-tal stensättningar av koncentriska ringar och ett 30-tal ovala 
st6J§ittthfiigät{Thålin 1962: 65). • 

1irf\'t;#äst~rbottens kustland är det endast den helt eller delvis övertorvade runda 
•st;h.§~ftrtihgeh (se fig. 1) och vissa lägre liggande mindre rösen, som skulle kunna sägas vara 
Jrå)ijärnåldern, och då yngre järnåldern (ibid: 75). 

Fig:l Rund, helt eller delvis övertorvad stensättning vid Harrsjön, Bureå socken. Efter 
. <::'.hristiansso11 1969 :25. 

LABYRINTER OCH KOMPASSROSOR 

:I.i.·•· InyeI1,teri11gen förde också med sig att tomtningar påträffades, de troliga byggnadsgrunderna 
.. -~ fö(tTT1{l:JJ11.'.:fa11gst.;Detta är en företeelse som varit känd länge i Västerbotten. Thålin berättar att I ? ?d~~\g_:ful~t/,Jtil: ;rektangulära, i mindre utsträckning runda och byggda av sten. De är oftast 
I 'plåq#r}).Pfi grupper, mera sällan ensamma. Tomtningarna förekommer oftast i klapperstensfält J ·• (s:f räfta;red. anm.) och även i en del fall på kalt berg. Höjden över havet för dessa är oftast 
f . meUan W och 20 meter, men även grunder ned till ett par meters höjd över havet förekommer 
·,• ·· ·· .ff4ålinJ9.62:79), 
·.• · •.. ·. > ;;{ f?"Qe flesta och bäst bevarade koncentrationerna av tomtningar finns vid Jungfruhamn, på 

~vån~sµdden och på Glommersviks- eller Grundskataräftan, alla belägna i Lövångers socken. 
f De finns emellertid längs hela Norrlandskusten mer eller mindre (ibid). 
m iiJngen;av ;de flera hundra tomtningarna i Västerbotten hade fram till 1962 undersökts 
I arkeologiskt. Slumpmässiga fynd, som en fingerring av silver och några dräktbjällror av 
.. 1.-.l bron~, .funna av en tillfällighet i en tomtning på Stora Fjäderägg, Lövångers socken visar att 
-~·· vissa.av grunderna kan vara från övergången mellan vikingatid och medeltid (ibid). 

I
l 1•Labyrinter är en annan påtaglig fornlämning längs Västerbottenskusten, där ungefär ett 

• 80.:tgtl' var. kända efter inventeringen. Dessa förekommer längs hela svenska kusten och även 
• längs Norges, Finlands och Nordrysslands kuster. Labyrinterna i Västerbotten ska oftast vara 
; s0 Etäfa, )1a korsformig grund och vara placerade på kalt berg eller klapperstensfält. 

Dateringenav dessa är enligt landhöjningen allt från förhistorisk tid till bara ett par hundra år. 
Bl::f Dlommersviksräftan hyser labyrinter på 15 m.ö.h., vilket skulle tyda på förhistorisk tid 

~1fandbundna (ibid: 81 f). 
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Ofta ligger labyrinterna i anslutning till en annan fast fornlämning, den s.k. kompassrosen, 
som ofta är byggda av samma material som labyrinterna. Kompassrosor ligger oftast 
tillsammans med labyrinter, mera sällan ensamma i motsats till labyrinter (Thålin 1962: 81 ). 

När det gäller mitt undersökningsområde visar det sig enligt fornlänmingsregistret, att det 
endast var i Lövångers socken och Bureå socken som tomtningar, labyrinter och 
kompassrosor registrerades hos RAÄ. Resultatet blev att 60 tomtningar, fyra labyrinter och en 
kompassros registrerades i Lövångers socken samt fyra labyrinter och en kompassros i Bureå 
socken. 

2.2. Undersökning av fasta fornlämningar 

2.2.1. Romelsön 

Byske socken uppvisar på ön Romelsön tre säkra gravrösen och ett antal rösen i ett 
klapperstensfält på Klubbudden. Dessa ligger på en höjd av under 20 m.ö.h., i ett fall t.o.m. 12 
m.ö.h. Dessutom ska ett antal smårösen, enligt Westerlund, enligt "pålitliga vittnesbörd" ha 
funnits på ungefär samma nivå över havet, men dessa ska ha tagits bort. Två av de nyss 
nämnda rösena ska ha undersökts. De visade sig båda vara brandgravar. Inga fynd hittades i 
dem, som kunde ge en ledtråd om åldern, men Westerlund vill mena ait allt skulle tala för att 
de här rösena bör vara från unge.far samma tid som det funna remändebeslaget på Romelsön, 
d.v.s. 1000-talets första hälft eller kanske något äldre (Westerlund 1958: 3 lf). 

2.2.2. Tallhammar 

Om vi förflyttar oss i Byske socken så finns i Tallhammar söder om Drängsmark, vid vägen 
Drängsmark-Kusmark, en grupp med 24 rösen, alla belägna i varandras närhet, av enligt 
Westerlund "egendomligt slag" (ibid: 32). 

Två av dessa undersöktes närmare och uppvisade lite egendomliga innehåll. Innehållet i 
det furst undersökta befanns vara högst förbryllande. Bitar av tegelsten, grönt fönsterglas samt 
en glasbit som tolkades som en del av en glasassiett med omviken kant hittades. Även redskap 
hittades, ett bryne av finkornig, rödaktig sandsten, med måtten 23 cm lång, 7 cm bred och 4 
cm tjock. På botten av röset påträffades en väl slipad sten av samma material som brynet, av 
Westerlund beskriven som vara mest lik den äldre tidens liebrynen. Dessutom hittades en 
mängd kluvna och sönderslagna benbitar av större däggdjur. Det andra undersökta röset 
uppvisade en svinbete samt en hel del sönderslagna större ben utspridda i röset. Westerlund 
vill mena att benen var kluvna för att märgen skulle fås fram (Westerlund 1951: 259). 

Även en del kol hittades, men utgrävarna kunde ej avgöra hur kolet kommit dit 
(Westerlund 1958: 32). 

Storleken på dessa rösen ska ha varierat mycket. Westerlund vill mena att med tanke på 
det underliga innehållet så är rösena troligen inte förhistoriska. Svedjeröseteorin har förts fram 
som en trolig förklaring. Westerlund vill ändå p.g.a. att marken för rösenas belägenhet är 
mycket stenrik och att de ligger mycket tätt inte utesluta något. Han ser det inte helt otroligt 
att de kan vara lapska lämningar (ibid: 33). 

2.2.3. Hedkammen 

He<lkammen är en del av den grusås som ligger norr om Harrsjön, Bureå socken. 1957 
bestämdes det att man skulle undersöka tre av de tolv gravarna på Hedkammen. Man hittade 
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:~;~!;;~j\ffit7~ :' \·:\(' "/·_·,:·-·, .. .. 
,,, .. eii"i'aila tre undersökta stensättningarna. Aven kolrester och aska hittades (Ostlund 

',:~lJ.n:· \:~:~i. :i ·_-_ :: , -

ecliloter). 
~.1+~9~rsök,ande arkeologerna, Ernst Manker, Harry Thålin och Ernst Westerlund, 

'\ /.' ·•. J~[4e,}~# dessa skulle vara från första århundradet e.Kr., då dessa enligt dem ej låg 
\l?ifhtir@s;~,')'6111.ö.h. Idag ligger de emellertid på 35 m.ö.h. Tyvärr var ju detta före C 14-
: .. t1}7ii;~föfl~hstid, så någon C 14-datering är ej utförd (ibid) . 

. ·''" ... ,.. , ... : ·---, _, ,.\i,.t.1::;2, -·>·)_ ,- • 

,i;f!{l~~f ~!~'.7t'ösfynd 
:'.ii~,r,·~y,::J /.;\.·. --.-,,, 

:~)~~:}t:~~i~~}}\i/:_-\\"!-. 
:,,J{\;~~J;µågqtom de lösfynd som var kända före 1960, och som möjligen kan ge antydningar om 
t;iJiaj;.,fö,rhisjoriska boplatser kan ha varit belägna. Jag kommer här att göra en indelning i 
''-\~1~tsocken och tidsperiod. Tidsperioderna är tiden fram till 600 e.Kr., vendeltid, vikingatid samt 
.~;;I:~~i~ingatid eller senare, allt efter Inga Sernings indelning (Serning 1960: 121ff). 
:••::,\f··~'!'-'-;'···'>';'- .,., 

.~\f .Byske socken 
-·-~ ,\.,'"',>.' ' ✓ 

iJ:::t>Tåme uppvisar ett gravfynd, i det här fallet en oval spännbuckla av brons (se fig. 2). Denna 

· är dubbelskalig av Petersens typ 51 c. Längden på detta bronsföremål är 10,4 cm, och bredden 
är 7,5 cm (ibid: 122). 

E~igt häradshövding A. F. Ekewalls rapport till RAÄ 18 81, om undersökningar av 
gravrösen i Skelleftetrakten, så ska spännet ha hittats i ett "runt röse med kista, på Skånberget, 

, ir1yid och öster om landsvägen, när gränsen emellan Tåme och Åbyns ägor." Höjden över 
havet för.detta fynd är 35 meter (ibid). 

Röset som menas ligger något hundratal meter öster om nya ( då 1960 var den ny! ! , red. 
anm.) landsvägen uppe i Skånbergets västsluttning. Spännbucklan ska ha hittats i det södra av 
de båda rösena som ligger där. Detta röse är ca sju meter i diameter och en meter högt. En 
avsevärd plundringsgrop finns i den (ibid). 

· Fig. 2 Oval spänn buckla av brons från Tåme. Efter Serning 1960: 229. 

O På Romelsön har ett remändebeslag av brons hittats (se fig. 3 och 4). Fyndet har övre 

änden kluven med kvarsittande rester av en läderrem, som är fasthållen med en nit. I mitten på 
beslaget finns en vertikalt tudelad bred svulst och nedanför denna en smalare svulst. Beslagets 
nedre ände är vackert utformat som ett djurhuvud. Längden på detta fynd är 4,5 cm, och 
bredden vid överkanten är 0,9 cm (Serning 1953: 19f). 
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Detta fynd kom till allmänhetens kännedom då intendenten vid Skellefteå Museum, Ernst 
Westerlund, mötte upp med en person från Furuögrund, som berättade att för ett 60-tal år 
sedan (d.v.s. i slutet av 1800-talet, red. anm.) ska ett föremål av brons ha hittats på Romelsön 
utanför Byske. Detta föremål bevarades nu i denne mans hem. En av upphittarna, Albert 
Stenman från Östanbäck, besöktes av Westerlund och berättade att detta föremål påträffats 
tillsammans med skelettrester i samband med en stentäkt från ett, som Stenman förmodade, 
gravröse i ett klapperstensfält norr om det s.k. Orrsundet på Romelsön (Serning 1953: 19). 

I Orrsundet byggde man vid fyndtillfället en anordning för flottning av timmer. Sten 
hämtades då från det nämnda klapperstensfältet (Serning 1960: 123). 

Westerlund konstaterade vid ett besök på fyndplatsen att remändebeslaget förmodligen 
också hittats i ett gravröse, troligtvis ca 200 meter från vattenbrynet rakt norr om det forna 
Orrsundets nuvarande (1960, red. anm.) mynning. Höjden över havet för fyndet är ca 12-13 
meter (ibid). 

Enligt dåvarande kunskap så hittades bara en nära motsvarighet i dåtidens litteratur. Detta 
var ett remändebeslag från en grav vid Järvsta, V albo socken, Gästrikland. Detta fynd är 
emellertid oerhört viktigt, då ett mynt präglat för Hardaknut eller Magnus den gode omkring 
1040 hittades tillsammans med beslaget. En Dr. Enqvist var av den åsikten att 
remändebeslaget, som är väldigt slitet, är äldre än myntet. Vetenskapen är i alla fall överens 
om att någon större tidsskillnad ej torde föreligga, d.v.s. remändebeslaget från Järvsta torde ha 
en datering till 1000-talets första hälft. Detta betyder att remändebeslaget från Romelsön 
också borde härröra från denna tid (Serning 1953: 20f). 

Fig.3 Remändebeslag från Romelsön. Efter Serning 1953: 20. 
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;;l[ig.4;R9ip.elsön med alla registrerade rösen, stensättningar och tomtningar. 
: D~tftuma remändebeslaget hittades på öns norra del (RAÄ 3 7). Efter Persson 1985: 13 7. 

?V:,f;y1i~lrihiLLER SE~ARE 
~ ,; ·c,·•.·•··,.· • ·"·, 'J;:s:::,:_,.•-·,<c-·. 

;~'.~~:~?'.'.;-~~f ~~~:I;~~~:-. 

'\H"fånie~ppvisar ett fynd av en halvmåneformad örring av brons, där tyvärr den förbindande 
. ,.::}lien·:sakrias. Vid ena änden finns en ögla, vid den andra en nit. Detta fynd visar på en enkel 

/r:/'gri}~i-i~~FDiametern på denna ring är 2,15 cm, och den halvmåneformiga delens bredd är 0,6 
;;.:}:.Rni!8ÄnllJ:ttades av N. Öström i ett potatisland omedelbart norr om den grusås, på vilken byn 
,;;.;'fåffii)ligg~r"(Serning 1960: 123). 

. i)~{Iyf;RFYND 
;/:::n:·J&\'i:it,; \.-~< 

< ) > ., • .,'. .. ··) av en skida av tall, med spetsen utdragen och formad som tre voluter 
; '(spi}~ffomiat dekorelement, red. anm.), vardera med ett inristat kors på översidan, är hittad i 

Klöverfors. Översidan på skidan är ornerad med bandflätningsmotiv i form av öglekors. 
;t[11ciersidan är plan och troligen har den varit konkav baktill. Fragmentets längd är 22,5 cm 

1 .U.lJid: 123f). 

)< .· A;~: ~pndquist, Klöverfors, insände 1881 detta fynd till Skellefteå Museum, tillsammans 
/ :.tmec!,fhJf~t()ckbåt och en åra. Ekstockbåten och åran hade påträffats under dikning i närheten 

av f~ft,'cflO km nordöst om Byske kyrka. Skidan härrör eventuellt från samma plats (ibid: 
·/12~,1;;:··.•. .·· 

,•.~;t~lI~n'~u;i~lys har gett skidan en datering till troligast tiden omkring år 1000 och ej 
. heligare än 800-talet (ibid). 
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0 I en myr i Tåme har på en meters djup en slädmed hittats. Pollenanalys daterar den till 
vikingatid (Serning 1960: 124). 

2.3.2. Skellefteå socken 

TIDEN FRAM TILL 600 E.KR. 

Romersk järnålder och folkvandringstid är fyndfattig i Nordsverige. De flesta fynden kommer 
från det välbekanta depåfyndet Storkågefyndet (se fig. 5). 

0 STORKÅGEFYNDET 

1887 hittades ett av de mest besynnerliga fynden i hela Fennoskandien. Inte förrän 1916 
gjordes emellertid en efterundersökning av Erla11d Hjärne, på uppdrag av 
Riksantikvarieämbetet (Broadbent 1982: 150). 

Häradshövding A.F. Ekewall fick under sin ihopsamling av fornsaker under 1880- och 
1890-talen detta märkliga fynd i sina händer (Hjärne 1917: 147). 

1892 ska detta fynd ha lämnats in till F ornminnesföreningen i Skellefteå av 
kvarnarbetaren Karl Wikman och Wolrath Mannberg i Storkåge. Fyndplatsen är den s.k. 
Svedjan i Storkåge. Omständigheterna kring fyndet är följande: 

Karl Wikman var i stånd att flytta på en stor sten, som var i vägen för byggandet av hans 
uthusbyggnad. På södra sidan om denna sten, i en jordhög, grävde han fram en mängd 
föremål, eller som Wikman själv säger "liksom i ett tag närapå". Enligt Wikman var det nog 
ej fråga om någon grav, då inga brand- eller hemester eller något stemöse hittades i samband 
med fyndet (ibid: 148ft) . 

. Efter fyndtillfäl!et ska Wikman ha skickat föremålen hit och dit, för att bestämma 
metallen, för att sen 1892, fem år efter fyndtillfållet, lämna in det (ibid: 150). Fyndet bestod 
av: 
1. två hästskoformiga ringspännen, där ett var stöne. Båda har emaljinläggningar, dels i 
nmdlarna vid ändarna och dels på mitten. Det stöne av spännena har en rund mittplatta och 
emaljen är blå och röd. Det mindre spännet har en stående rektangulär mittplatta och dess 
emalj är röd och grön (Broadbent 1982: 152). 

Det största spännet kom att bli Skellefteå Museums logotyp, även kallad stekpannan i 
folkmun. Det mindre av dem blev ett tröjmärke för Kågeskolan (Hallinder 1993: 156). 
2. två bågfibulor, varav en ögonfibula och en s.k. Kopfschildfibula. 
3. två halsringar med knopp i ändarna. 
4. sju delvis sönderbrutna armringar, varav en är av s.k. ormhuvudtyp av sen degenererad 
typ. 
5. sju fragment av spirallagda tingerringar. 
Alla dessa fynd är av brons (Broadbent 1982: 152). 

Fram till 1921 fanns ingen motsvarighet till det stora emaljförsedda ringspännet i Sverige och 
bara ett i Finland. 1921 kom Statens Historiska Museum över ett hästskoformat ringspänne av 
brons med emaljinläggningar, hittat i Västra Vingåker, Södermanland. Det stora 
Storkågespännet och Vingåkerspännet är väldigt lika. Vingåkerspännet har ett "nav" fyllt med 
gulal<tig emalj, och de fyra spetsovala groparna mellan "ekrarna" har emalj med omväxlande 
blå och röd färg (ibid: 152t). 
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11 Finland uppvisar nu (1982, -~ed. anm.) sex stycken spännen, vilka alla hittats i södra och I w)~~i)5j~elen av Finland. A ven dessa är väldigt lika det stora Storkågespännet (Broadbent 

•. ,~.~.:.~.,·'·• · \y; 'rief riiindre ringspännet har en oemalj erad motsvarighet i norra Estland (Wirland). Även i 
i "Llt~~in,Pdlen och Ryssland har liknande spännen hittats (ibid). 
it ' Eri"åv bågfibuloma, typ Kopfschildfibula, är förutom en liknande fibula från Gotland den I .; eridaJunna i Sverige. Bara en är hittad i Finland. Broadbent pekar på att spännet ·är av typisk 
t; ;östbaltisk typ, vilket även den andra bågfibulan är. Denna andra är en s.k. ögonfibula av 
:.;.}.:.!:.· 0.estnis\(Jyp, som bara i ett fåtal är representerad i Finland. Både arm- och fingerringama samt 
-· :.A~fä;ip,garna förekommer i Finland (ibid) . 

•. ,~ .•. ·• ..•..... •·· • \{~8ii-NING ;i i;t Erland Hjärne, som bearbetade fyndet 1916, tolkade det som att fyndet förmodligen var från 
fi.~.;.,;••. '.JQ():t~l(!ts första hälft, och visade på en handel direkt mellan Östbaltikum och Västerbotten. 
jf, ;\I)eridirekta handelsförbindelsen ställer sig emellertid dagens arkeologer tveksamma till (ibid). 
l Yvissa av ringarna kan även vara så unga som från 500-talet e.Kr. (Hallinder 1993: 157). 
I ' > 'Gustav Hallström har en annan teori, där Storkågefyndets föremål istället skulle ha 
,! \k6riimit: från Södermanland. Denna teori, menade Hallström, stöddes av det hästskoformade 
tt · ·f(~pfuniet som hittats i Vingåker (Broadbent 1982: 153). 

i <. Professor Ella Kivikoski i Helsingfors vill mena att ett par pälsjägare skulle ha nått finska 
·1,9ttenvikskusten och sen gett sig ut med båt, för att leta nya jaktmarker och att de då skulle ha 
·. strandat i Storkåge till slut. Teorier runt detta är bl.a. att pälsjägama kanske gav detta som 
.betalning till en "västerbottning", som sedan grävt ned det och ej haft tillfälle att hämta det 
sen (ibid). 
< .. Ä\Ten en sägen visar på att teorin om att estniska handelsmän eller pälsjägare ska ha 
· qesokt Västerbottens kustland, ej kanske är så fel när allt kommer omkring. Det sägs att det 
var ester som "spadade upp de första åkrarna" i en del av Västerbottens kustbyar (Hallinder 

.1993: 157). 

Fig. 5 Depåfyndet vid Storkåge. Efter Christiansson 1969: 21. 
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ÖVRIGA FYND FRAM TILL 600 E.KR. 

0 Eldslagningssten, från Finnforsfallet. Funnen ca 1910. Denna eldslagningssten är 
spetsoval och av gulvit kvartsit med en ränna och på ena bredsidan har den slagmärken. 
Längden på detta fynd är 8 cm, bredden är 3,1 cm och tjockleken är 2,8 cm (Serning 1960: 
146). 

0 Eldslagningsten, hittad i Finnforsen år 1935. Den är spetsoval och av kvartsit. 
Registrerades som SM (Skellefteå museum, red. anm.) 4007. Denna återfanns inte då (1960, 
red. anm.) eller senare (ibid). 

VENDELTID 

0 I Myckle är en yxa av järn funnen (se fig. 6). Denna är tvåflikig och hammarsmidd. 

Skafthålet är rektangulärt och bredast på yxans översida. Undersidan är svängd med 
nedfallande egg. Längden är 16,7 cm och eggbredden är 6,4 cm. Yxan har, då närmare 
fynduppgifter saknas, identifierats som identisk med Skellefteå museums inv.nr 706 från 
Myckle (ibid). 

Fig.6 Yxa av järn från Myckle. Efter Serning 1960: 219. 

VIKINGATID ELLER SENARE 

0 Vid Gillervattnet, en sjö väster om Boliden, har ett hästskoformat spänne av brons med 
piggarnerade ändknoppar hittats under ett vägarbete i en dikeskant några meter från sjöns 
strand. Upphittaren meddelar att spår av eld, kol och brända stenar funnits i anknytning till 
fyndet. Bågens undersida är flat och översidan är facetterad och ornerad med instämplade 
romber och trianglar. Detta gör att ett kryssmönster bildats. Höjden över havet var drygt 200 
meter enligt intendent Westerlund (ibid: 146). 

0 I Medie är en yxa av järn hittad. Denna är fyrflikig, hammarsmidd och något asymmetrisk. 

Skafthålet är V -format och skafthålsflikarna är tvärt avskurna. Dessa är längre på undersidan 
än på översidan. Den har för övrigt ett framfallande skär. Längden är 15,3 cm och eggens 
bredd är 9 cm. Tyvärr saknas närmare fynduppgifter (ibid: 146f) 
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... 1:rvie'dI~'t,y, Slind är en yxa av järn påträffad, söder om hållplatsen vid Slind, mellan 

järn~MgSri 6ch älven vid en odling. 
0 

De~~a yxa är fyrflikig, ha1:1ma_rsmidd .. ocl: asymmetrisk 
samthar fi:arnfallande skär. Skafthalet ar V-format och skafthalsfökarna ar langt utdragna, 
san1ftvfui avskurna på undersidan. Dessa skafthålsflikar är kotiare på översidan samt 
;pet~fga;:e~ Yxirrs längd är 18,5 cm och eggbredden 11,5 cm (Serning 1960: 147). • 
·-,; ... ,, :'.'y . • ,,_·-.•.. , •. 

Skråmträsk ska, enligt Gustav Hallström, ett gaffelliknande redskap av järn ha 

påträffats'. Enligt Hallström ska redskapet vara av samma typ som även förekommer i lapska 
offerfynd. Föremålet lär ha påträffats på Skråmträsk prästgårds ägor. Tyvärr är det ej 

. åt~tf\lnnet (ibid). 

B~~jgt Hallström ska ett bronsspänne ha påträffats i Skråmträsk. Mera uppgifter än att det 

,.µJ.pjtfg~11Jir från·vikingatiden finns inte. Detta spänne är ej återfunnet i några samlingar e.d. 

. fipid;;/" 

0
• 0 Kågeuppvisar en pilspets av järn. Denna har upptill en förtjockad tånge och ett triangulärt, 

.iJ:t~ Jf åsåtblad. Längden på detta fynd är 12,8 cm, varav tångens längd är 5,4 cm. Bladets bredd är 
2,6 cm. Pilspetsen ska ha hittats i skogen söder om Kågebyn, väster om gamla Kågevägen på 

fiögåsen (ibid). 

2.3 .3. Bureå socken 

'VIKINQP.TID ELLER SENARE 

§'/5 - . ,'·: ;::_-_, .. ·.•.-:."''- . "> 

~.• fi LB~felt by har en pilspets av j äm, med skaft och tånge hittats. Bladet är ryggat med största 

t~; bri4cl~.~.;!1~dtill. Längden är 14,2 cm, varav tången utgör 7,5 cm. Denna pilspets är enligt 
ti?. inten~~ilt;\Ye~terhmd funne,n på en h.ö.h. av troligen sex till åtta meter (ibid: 121). 

¼Jit 
.}':' 

it11j 

j; "\:1 tJf~[fJthlttades enpilspets av järn med skaft och tånge 1950, under plöjning på ett ,, ~::•j~tg<Jen på spetsen är 14 cm, varav tången utgör 9,5 cm Bredden på bladet är 1,9 cm 

'i';,;:r 

... •· ? I ~?ffn, Vebomark, har en pilspets av järn med skaft och en ko1i tånge hittats. Ena sidan 

j• på eggf~Ui,ruppfläkt av ett snitt så att en stor hulling bildats. Längden på denna spets är 10,1 
lt:? cm, dä~ · tången utgör 4 cm. Pilspetsen hittades på sommaren 1902 i markytan vid 
l blomra~atterna på skolgården i Vebomark (ibid: 138). 

j~ I OKÄNDTID 
i\i 

i O Bjurön, Petbcrget På Petberget ska det finnas ett, eller möjligen två rösen. Gustav i Ha!lSttöm kom till kännedom om följande genom ett tips. Det säkra röset ska ha plundrats, 
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varvid skelettdelar och ett mycket rostigt, sönderfallet järnspjut hittades. Röset hade ingen 
kista och dess diameter var 4,5-5,5 m. Detta röse ska vara beläget på ca 20 m.ö.h. (Serning 
1960: 138). 

Som sagt ska eventuellt ytterligare ett röse ha legat på Petberget. Detta ska också ha 
plundrats och bara en grop ska ha blivit kvar. Vid plundringen ska ha påträffats skelettdelar 
och rostmärken efter ett järnspjut eller järnsvärd. Diametern på röset sägs ha varit ca tre 
meter och höjden en meter. Höjden över havet ska ha varit ca 28 meter. Tyvärr fiuns inga av 
fynden från dessa två rösen bevarade (ibid). 

2.4. Boplatser 

Inga boplatser från järnåldern var kända. Westerlund vill bl.a. mena attjärnåldersbebyggelsen 
i Byske socken låg på platserna, där de äldsta byarna utvecklades och växte fram, under 
mitten på medeltiden. Detta skulle då gälla Byske by, Frostkåge, Ostvik-Östanbäck, 
Kinnbäck, Tåme och trakterna av Åbyn och eventuellt också längre upp efter Åbyälven. 
Spåren efter järnåldersbebyggelsen ska då ha suddats ut av den sentida bebyggelsen 
(Westerlund 1958: 30±). 

3. FORSICNING EFTER 1960 

3 .1. Strandlinjefdrskjutning 

Strandlinjeförskjutningarna i Norra Västerbotten har studerats länge, av bl.a. Ernst 
Westerlund, Hans Christiansson och Noel Broadbent. Detta instmment har visat sig ytterst 
användbart för ungefärliga dateringar av t.ex. gravar (Broadbent 1982: 130±) 

Noel Broadbents uträlmingar och sammanställning av strandlinjeförskjutningen används 
flitigt av dagens arkeologer i Norra Västerbotten. Här kommer de för mig intressanta 
nivåerna: 

Ar Höjd över havet (m) Ar Höjd över havet (m) 
700 fKr 30,50 400 16,22 
600 fKr 29,09 500 15,04 
500 fKr 27,71 600 13,89 
400 fKr 26,34 700 12,75 
300 fKr 25,01 800 11,63 
200fKr 23,69 900 10,53 
100 fKr 22,39 1000 9,45 
0 21,12 1100 8,38 
100 19,86 1200 7,33 
200 18,63 1300 6,30 
300 17,41 1400 5,29 

(Broadbent 1982: 131) 
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." t 3 .2. Fasta fornlämningar 

,i;i 
it~ 
·,f:? te•• 

NoelBrbadbent spekulerar lite kring gravarna som hittats i Skellefteområdet. Han poängterar 
att fäst ihI?;aJämfynd hittats i Övre Norrland från förromersk järnålder, så finns det många 
stensättningar som kan ha byggts under denna tidsperiod. Det ska vara värt att notera att vid 
många a.J bronsåldersgravfälten finns även några stensättningar, som tyder på att bruket med 
gravar av sten fortsatt på platserna. Detta skulle gälla t.ex. Frostkåge, Kinnbäck, Skellefteå, 
Boviken, Ögeltjärnberget, Harrsjön och Lövvattnet (Broadbent 1982: 136). 

Det har visat sig att kremering var vanligast, då de flesta av stensättningarna ej har 
foanslånga kistor (ibid). 
· · · .. ;Ett: antal små icke kustbundna rösen i området mellan Skellefteå och Lövånger kan ses -
Vid Vallträsket, Långbacka, Västra Hjoggböle, Falmarksträsket, Bodaträsket, Gärdsmark och 
.Gummark. Denna kategori kan även ses norr om Skellefteå också, vid Nyland och 
Drä~gsrnark. Broadbent vill mena att några kan vara odlingsrösen, men de flesta av dem är 
nog gravar. Många av dessa mindre rösena kan tillhöra järnåldern. En hel del små 
gravsättningar byggdes nog på stenrika rullstensåsar, vilket gör dem lite svåra att upptäcka. 
Hit hör bl.a. små koncentriska stensättningar, tre till fyra meter i diameter, med tre eller fyra 

·· ringar och en flack grop i mitten. I Gagsmark (Sjöheden), Byske socken och i A va, Lövångers 
socken, har denna typ påträffats (ibid). 

De s.k. nykuströsena, d.v.s. de lägre liggande rösena (<30 m.ö.h., enligt ibid: 113) kan 
främst ses på klapperstensfält, där också tomtningar förekommer (ibid: 137). 

3.2.1.Jnventeringen 1956-57 

Noel . Broadbent har gjort en sammanställning av 1950-talets inventering i Västerbotten. Han 
bar delat upp rösegravarna i socknar och nivåförhållanden. Här följer en tabell över rösen 
under 30 m.ö.h.: 

M.ö.h. I Socken Byske Skellefteå Bureå Lövånger 
z5..:30 .. 

0 0 2 l ..• 
20-25 0 9 2 0 
15-20 3 0 8 1 

··•. JQ-15 3 0 2 6 
$,10 1 0 1 0 . :: 

. Totalt 7 9 15 8 
:•;,. 

(Broadbent 1982: 112) 

}i ~o~! Broadbents sammanställning av rösegravar inkluderar emellertid ej stenfyllda 
fy :Stensättningar. Barbro Jonsson har emellertid studerat fornlämningsregistret och tittat på 
Jf' •?~1}11:~ kategori fornlämningar. Hon har sedermera gjort en sammanställning av stenfyllda ft 7tet1~~~njngar under 25 m.ö.h. Jonsson har sett att det finns två stensättningar under 25 m.ö.h. 
'~ 1 ~övånger socken, nio stycken i Bureå socken och enligt fomlämningsregistret inga 
f ~t~nfyllda stqnsättningar under 25 m.ö.h. i Skellefteå och Byske socknar (Jonsson 1983: 23). 
,';;i_· 
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3.2.2. Inventering 1982-83 

1982-83 genomförde Riksantikvarieämbetet en <1I1dra inventering av Skellefteområdet. Tyvärr 
så består denna revidering av bara begränsade delar av Bureå, Byske och Skellefteå socknar. 

Här följer nyfynden av rösen och stensättningar, belägna på lägre nivåer än den 
traditionella bronsåldersnivån (30-35 m.ö.h., red. anm.), i de ovan nämnda socknarna (Persson 
1985: 124ft). 

Till detta tillkommer också den inventering som utfördes i Byske socken 1987. 

BYSKE SOCKEN 

Nyfynden som framkom under dem1a andra inventering av Skellefteområdet var två rösen 
(RAÄ 120 och 132) samt en stensättning, alla belägna meilan 10 och 20 m.ö.h. (ibid: 134). 

I södra delen av soclmen, på Ostnäset, hittades just ovanför 10--metersnivån två rösen, 
fyra meteri diameter och 0,2-0,4 meter höga. Dessa bar en mittgrop och verkar troligen vara 
från vikingatiden (ibid: 1341). 

1987 utförde RAÄ ännu en inventering av Byske socken. Den resulterade bl.a. i att 
ytterligare fyra fornlämningar under 25 m.ö.h. registrerades, ett röse på 10 m.ö.h. och tre 
stensättningar på 10, 15 respektive 20 m.ö.h., allt enligt fornlämningsregistret. 

SKELLEFIBA SOCKEN 

Två lokaler har registrerats som ligger lägre än den traditionella bronsåldersnivån, varav den 
ena, RAÄ 116, var känd redan vid förstagångsinventeringen. Den andra, RAÄ 211, som då är 
ett nyfynd, ligger på en höjd mellan Svidjan och Åviken, och består av två relativt små och 
anspråkslösa stensättningar (Persson 1985: 133). RAÄ 211 ligger enligt ekonomiska kartan på 
mellan 15 och 20 m.ö.h. 

BUREA SOCKEN 

Tre nya lokaler hittades inom Bureå socken (RAÄ 97,98 och 99), och dessa utgörs av fyra 
rösen och en stensättning. De ligger söder om det s.k. Brattberget vid S:a Bergfors. Höjden 
över havet för dessa är mellan 20 och 25 meter (Persson 1985: 129). 

TOMTNINGAR, LABYRINTER OCH KOMPASSROSOR 

Efter andra inventeringen av Skellefteområdet, där bara begränsade delar av mitt 
undersökningsområde inventerades, registrerades en tomtning, sex labyrinter och sex 
kompassrosor i Skellefteå socken, fyra labyrinter och en kompassros i Bureå socken samt åtta 
tomtningar och två labyrinter i Byske socken, allt enligt fornlämningsregistret. 

När RAÄ inventerade Byske socken 1987 registrerades ytterligare sex tomtningar och 
fyra labyrinter enligt fomlämningsregistret. 

3.2.3. Sammanställning av rösen och stensättningar 

Jag ska nu göra detta lite mer lättöverskådligt genom att göra en sammanställning av 
registrerade rösen och stensättningar i Byske, Skellefteå, Bureå och Lövånger socknar, 
belägna under 25 m.ö.h., som jag finner extra intressanta: 
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Socken Rösen Stensättningar 
Byske 10 4 
Skellefteå 9 2 

Bureå 17 10 

Lövånger 7 2 

Totalt 43 18 

~,, ,,'.:, 

Sarlnb.anställning av tomtningar, labyrinter och kompassrosor 

att få eJ~ättre överblick över dessa fornlämningars utbredning längs Skellefteå kommuns 
hår en tabell: 

Tomtning Labyrint 
14 6 
1 6 

4 
Lövånger 60 4 
Totalt 75 20 

llt · :3j .. IJ1;1dersökning av fasta fornlämningar 
-ir: 
12 

•· ;}~~ll?~ilJd$heden 

Kompassros 

6 

1 
8 

jf ·~ic~fl6f!Jf:Museum fick 1970 i uppdrag att titta närmare på ett väldigt hårt åtgånget jordfritt 

:ir iRif p}1~rf.vl.!ge1; mellan N~dre Bäck och Risböle, vi~llen \lats _som dheterBSukndsBhede~ (se lfig. 
7J<;R.öset ag på en ås mellan Storträsket och L1 träs1(et 1 Ne re äc , urea SOC(en 

f~ (~Jp~gfeptl982:.148). 
it; .. \,'1°yArk:e9log Peter Gustavsson hittade en hel del brända människoben, närmare bestämt 195 
!J{ g;,;<s~lJt;e'1<lqfalanger (tåleder) från brunbjörn (ibid). 

.:,;?tifXtAAlä.ggningar ska ursprungligen ha funnits på platsen, där det mindre röset blev 
v, utplarråtf9F då vägen byggdes och det andra röset användes som stentäkt (ibid: 149). 
i?' i }Jtsprµngligen ska det undersökta röset ha varit ganska högt, med en diameter på ungefär 
ft( 11iometeroch utan kantkedja (ibid). 

:~.' · Närundersökningen utfördes hittades även sex enkla rösen i närheten, med en diameter 
.ff P~tll),5 IIlfter och ca 0,5 meter höga. Två av dessa undersöktes och 1,5 g brända ben 
L. !~~pektive 145 g brända ben hittades. Dessutom påträffades i det första röset fragment av en 

I t~Atlt~~:i;;li~!": :~:::::!rfl:~~: ::~~al:: ~:!;e n~e~:~ C:!f {i~en kan tillhöra en 
·11, älgre <:let av romersk järnålder. Höjden över havet skulle ge en maximal datering till Kr.f. (År 
i O ;:::; 21,12 m.ö.h. enligt ibid: 131). Den lilla järnkniven samt bjömklorna skulle även kunna 
'i; tyda på en tidig datering för dessa anläggningar (ibid). 
'!;: Hur ska man då tolka det faktum att bjömklor är en del av innehållet? Ofta har det ansetts 
1
~ att den döde låg på en björnfäll i graven eller vid kremeringen. Gotland uppvisar gravar som j: har björnklor i varje hörn av graven. Broadbent vill mena att bjömklorna från Sundsheden har 

;jj( 
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en liten annan betydelse. Enligt samisk tradition ska tre björnklor ge mannen björnens kraft, 
där de tre klorna representerar bågen, vinden och åskan (Broadbent 1982: 150). 

Fig. 7 Skadat röse vid Sundsheden som innehöll klofalanger från brunbjörn samt 
brända människoben. Efter Broadbent 1982: 148. 

3.3.2. Bjuruöklubb 

Noel Broadbent och Centret för arktisk kulturforskning genomförde under åren 1985, 1986 
och 1987 arkeologiska undersökningar vid Bjuruöklubb, Lövångers socken (Broadbent 1988: 
148). 

Syftet med undersökningen var att kartera och nivåbestämma tomtningar, rösen o.d., 
samt ta fram kolprover och andra fynd från dessa, för att utföra en datering och 
funktionsbestämning. Man beslöt att utföra denna undersökning på Bjuruöklubb, då denna 
plats hyser en stor mängd fasta fornlämningar av det här slaget (ibid). 

Grundskataräftan på södra änden av Bjurön uppvisar den största koncentrationen fasta 
fornlämningar i Bjuruöklubbsområdet. Här finns 22 tomtningar, fyra större rösen, en labyrint 
och, som Broadbent kallar dem, 22 diverse stenkonstruktioner registrerade (ibid). 

1985 och 1986 undersökte arkeologerna sju tomtningar, två rösen och en s.k. "ryssgrav". 
1985 undersöktes även en tomtning vid Bjuruöklubben. 1987 utökades undersökuingen med 
ytterligare fyra tomtningar och en stor grop med hög vall runt om vid Grundskatan. På Stora 
Fjäderägg och Stor-Rebben har man också gjort undersökningar (ibid). 

1986 så analyserade och daterade man två tomtningar vid Grundskatan. En av dem var en 
av åtminstone nio golvytor på rad mellan 13 och 14 m.ö.h. Den undersökta tomtningen hade 
en yta på ca 12 kvm (3 x 4 m), med en härd i mitten med måttet 1,0 m i diameter. I härden 
hittades förkolnade frön, brända ben, kol och en liten flintflisa (ibid: 150). 

Den andra undersökta tomtningen vid Grundskatan var solitär och låg på ca 16 m.ö.h. 
(ibicl). 

De analyserade brända djurbenen, som fanns i båda husen, visar att de flesta kommer från 
säl. Arkeologerna vet emelle1iicl ej vilken sälart det rör sig om (ibid). 
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;..+;,..~ ... ,,,,,,n av den först undersökta tomtningen visade på 1160 +/- 70 år BP, d.v.s. 790 
tidig vikingatid (Broadbent 1988: 150) . 

. 'J.;J',,,.,.,J,uLf","'U av den andra tomtningen gav ungefär samma resultat som den först::, 1110 +/
'1:L0,J31\ d.v.s. 840 +/- 110 e.Kr. (ibid). 
i): 'Broadbent poängterar det intressanta med dessa dateringar, då detta är första gången man 

'idåtef~thus tiH vikingatiden i Västerbotten (ibid). 
• ,1/;}ii,{:'.pl~rakqlprover från Grundskatan håller på att bearbetas, och det kan mycket väl finnas 

/~lg!e,1~{ngår vid Grundskatan, då höjden över havet uppgår till 17 meter. Detta kan mycket 
51a.fv~ii'.ftiHet, då en undersökt tomtning vid Bjuruöklubb på denna nivå C 14-daterats till 

. ;-.hJss'+f;. 70 BP, d.v.s. 465 +/- 70 e.Kr. (ibid: 153). 
if1, ::13roadbent poängterar i sammanhanget det osäkra i att använda höjden över havet som 

<"{'å~t~ringsmetod för dessa anläggningar. Detta demonstreras genom det faktum att stranden vid 
·:gef.ll!ldersökta tomtningen vid Bjuruöklubb låg två meter lägre (15 m.ö.h.) än huset på den 
:·tidetl'o'cli 'ffe' vid Grundskatan tre till sex meter (10 m.ö.h.) lägre än husen (ibid). 
l}I; ·\;?'Rbe}Broadbent och Rabbe Sjöberg har med hjälp av lichenometri (lavdatering) och 
;,;ts/hm11t {esthammer visat att labyrinterna efter Västerbottenskusten förmodligen ej är 
·•. Jörhi~.toriska, De 20 undersökta labyrinterna är belägna från Långron, på kronören i 

:r, Not~~.iµg: .i söder till Skötgrunnan, utanför Skelleftehamn, i norr, på en höjd över havet på 
Jf · .. 1neHanire och 20 meter. De nämnda dateringsmetoderna har visat att de alla är från historisk 
~ts ticl(.I;.{röadfa~nt pe, Sjöberg 1990: 3ff). ilt , - ·· ·· ,. · · · , i ~~;;os~:.ALYs 

;\/iif~~fitJit1~ användes då dessa tomtningar? De förkolnade fröerna kan ge en fingervisning, 
mena.t.Broadbent. Dessa kommer främst från bärväxter, hallon, kråkbär och mjölon. Ett frö av 
ogräset rnåUa hittades också. Allt detta material, framtaget av Karin Viklund, Arkeologiska 
ig~tjtuW:,p~n, Umeå universitet, pekar på en användning under hösten (Broadbent 1988: 152). 

f $4MM,t\1'JF ATTNING 

Samrhaµfattningsvis visar C 14-dateringar, höjden över havet och fosfatkaiieringar 
tillsammans att Bjurön utnyttjades av fångstmän under i alla fall 400-talet och 800-talet. 

,,i .· ~J;~t*fii~ ~b:ist;
3
~~sade att säl jagades och makrofossil proverna indikerar att det gjordes 

iB'.:, t~:::;, ·-'_'.\·Sl.'"fi,f-'. ;f:-_f:'·\./( ·., 

f, :3 .$.f.lJme 
}/4Wi'. 

!1J 
~'. 1992 genomförde Riksantikvarieämbetet en undersökning av området som skulle påverkas av 
~· Yägyt:1rkpts nya dragning av E4 vid Tåme, Byske socken. Inventerarna påträffade då två 
f1 gropar, en boplatsgrop och en kokgrop. Länsstyrelsen beslutade att dessa skulle genomgå en 
rf förundersökning på våren 1993, vilket verkställdes av Skellefteå museum. Denna t .:fi,:-::1;'.;~".f ;;ökades med att en slutundersökning av groparna genomfördes (Sundqvist & 

if 
!?'i 

!t: 
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C 14-DATERlNG 

Man kontrollerade groparna med jordsond innan grävningen och kunde ta tillvara ett C 14-
prov från kokgropen. Det visade på en ålder av 1000 +/- 100 BP, d.v.s. 950 +/- 100 e.Kr., 
alltså vikingatid (Sundqvist & Nygren 1993: 2). 

FOSF ATUNDERSÖKNING 

Även jordprover för fosfatundersökning togs. Dessa analyserades av Johan Linderholm, 
Miljöarkeologiska laboratoriet, Umeå universitet och visade på att fcirhöjda fosfatvärden 
förelåg både i och vid de bägge groparna (ibid). 

GRÄVNINGEN 

Vid undersölmingen av boplatsgropen såg arkeologerna inga tecken på att man eldat i gropen 
och den saknade stenfyllning. I fyllningen kunde de emellertid se fragment av kol, men inga 
övriga fynd hittades. Det konstaterades att denna boplatsgrop inte hade några vallar runt dess 
kant (ibid: 4). 

Kokgropen visade sig vara intressantare. Den låg 60 meter öster om boplatsgrope11. Vid 
undersökningen säg man att en jämnhög vall skottats upp runt gropen. Ovanpå vallen fanns 
fyra icke eldpåverkade stenar ca en meter snett utanför varje hörn. Arkeologerna tolkar det 
som att stenarna haft en funktionell betydelse av något slag (ibid: 9). Sammantaget fick 
kokgropen en rektangulär form (muntlig uppgift Lennart Sundqvist). 

Vid fortsatt grävning såg man att gropen var fylld med först ett kompakt lager med 
eldpåverkade, delvis spruckna stenar och sen under detta två kantrader med i huvudsak intakta 
stenar. Dessa kantrader av sten såg ut att vila mot ett 10 cm tjockt kolskild, som gick längs 
kanten på gropen (Sundqvist & Nygren 1993: 9f). · 

. När sen bottenstenarna plockats bort framkom ett kollager som täckte hela gropens 
botten. Kollagret verkade enligt arkeologerna ursprungligen ha utgjorts av ett enda trästycke. 
Inte heller i denna grop påträffades några fynd (ibid: 10). 

Kollagret visade sig när en profil gjorts vara mycket tjockt, ända upp till 20 cm (ibid: 24). 

MAKROJ<'OSSILANAL YS 

Denna analys, utförd av Karin Viklund, Miljöarkeologiska laboratoriet, Umeå universitet, 
visade att fyllnadsmassorna innehöll små bitar av träkol och bränd bark, troligen från tall 
(ibid: Bilaga 5). 

VED ANATOMI 

Vedanatomianalysen, utförd av doc. Roger Engelmark, Miljöarkeologiska laboratoriet, Umeå 
universitet, visade att träslaget är furu (ibid: 24), 

TOLKNING 

Arkeologerna anser att detta är en stockbåt. När arkeologerna tog ett tvärsnitt av kollagret vid 
profilen, bekräftades det att det brända trämaterialet var i ett enda stycke som urholkats. Även 
utsidan på trästycket verkade ha formats. Den hade tjock plan botten och tunna sidor. Mot 
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jc')~!il~1#lrr:"l1ati•Sen stenen packats. Vad för funktion den haft är emellertid 
'<iilii<.~ö1pg~fäå(Sundqvist & Nygren 1993: 24). 

oviss menar 

i)\i~i~~T11NING 
t'.it'filif~lit:~~!llla undersökning av RAÄ 642 och RAÄ 643, Byske socken, blev ått någon 
· :(6ttri•i:iv:ajdivitetsgrop samt en förmodad stockbåt från vikingatiden konstaterades. Vad denna 

j',?~to(?*bi:·,haft för funktion är oviss, så framtida forskning eller fynd får klarlägga detta 
> ·c.' tigm(ibid:2ff). 

tiw~rrsjöområdet 

~~~: {995 fick Skellefteå Museum i uppdrag av Länsstyrelsen i Västerbotten att 
51<:~~'f\rå"ldkaler RAÄ 388 och RAÄ 356, som båda låg i närheten av Harrsjöbacken, 

:':;., -:,:,\:,;,,,_ :_ ', ;"\ ' ' 
~bol<~ii}Dessa fornlämningar låg på en sådan höjd att man kunde misstänka att de var 

··1 4~111, och man ville söka paralleller till liknande järnåldersgravar av samma typ 
.,cffipl)oli avM. Eserstam & M. Keränen 1995). 
}.~äS,ä(~tt gravfäh bestående av fem stensättningar och ett röse. Gravfältet ligger ca 
'f''.itp't~v~st 0111 Harrsjöbacken på ca 26 m.ö.h. Arkeologerna bestämde sig för att 
,; ,l'Ö~et iiäim.a.re (ibid). 

•·. · (~~l~föreoch efter avtorvningen 4,5 x 3,5 m och hade en avlång form i 
g,}lväster 'avgränsades röset av två stora stenblock. När arkeologerna tog 

~l[gfet framkom det en 1,7 x 0,7 m stor kista av 0,4-0,7 m stora stenar. 
'"'ö;i~Ö,4 m stora stenar och låg i nordsydlig riktning. Röset hade ingen 

''ct']ill marknivån (ibid). 
, .. ·~s~~~·ett fynd och det var en 3 x 2 cm stor grå flintabit med slagmärken, som 
"J~~tars;botten (ibid). 
·sättif.i~i#r vid RAÄ 356 undersöktes. Dessa ligger i ett område med sammanlagt 

· '°ftllilkokgropar och en skärvstensförekomst, ungefär 400 meter väster om 

~~!~~~ i ;('gr~;g::;~ ~: Ja; ~eö ~a~ :~','~~:~;~::~:~. d:u::!~d;:~~~;:,~;;~ 
,.j,,);!?t?,~.,l~t,~Ji\~ptp 'Lllldersöktes var rund och hade måtten 3,0 x 2,8 m och var ca 0,3 m hög. I 
.',E\i}}~}i.)(·v:srt~~~tt71ingen fanns en fördjupning. När avtorvningen genomförts kom en 
)"l,s~~t~t~, .,,, . .,,., • Från kanten av denna stensättning kunde kolprover tas tillvara. När 

'~:~f*t~Jg~imi!~~~iJbort all sten ned till marknivån syntes en tydlig nedgrävning (ibid). 
·•··· ,'<i.\~\~,1t,g~1f~a spekulerade lite att i mitten av gropen, som var 0,5 m djup, kunde en 
. r1;!:å;z~Jl.:J:}i~?:~~rstäBning ha rymts. I denna stensättning påträffades ingen jordfyllning 
.ti1' .· ,,. ·::J · 

>.•.;hr:>,tH.2-1),~1'~.un~ersökta stensättningen var oval och mätte 2,0 x 3,0 m. Även här 
:.,~Mr~ffädeS:·~11nedgrävning. Gropen var 0,65 m djup. Arkeologerna fick konstatera att inte 

~$JlS(9t1:E:a ~~ensättning hade någon jordfyllning (ibid). 

-~.,:~ .:>.' ,,__, ,,' 

lirid~f~ röset vid tt(~~&~F(f fii:tda ben. Kis~li::es v;~:;:e at:t~e!0~a:0L v:;:ft e~n 't;~:~;:::~np~!~ 
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Den flintabit som hittades på botten av kistan, tolkades som en eldslagningssten, och var 
eventuellt en viktig symbolisk gåva (opublicerad rapport av M. Eserstarn & M. Keränen 
1995), 

Då RAÄ 388 ligger på samma höjd som Harrsjöbacken kan de möjligen höra ihop (ibid). 
Undersökningen av de två stensättningarna vid RAÄ 356 visade på att en nedgrävning 

gjorts. Detta tolkades som att de döda eventuellt begravts i hockerställning. Då inga fynd 
hittades kan inga vidare tolkningar göras (ibid). 

3.3.5. Risberget 

INTRODUKTION OCH MÅLSÄTTNING 

Tre stensättningar skulle komma att påverkas av en ny infart till kraftvärmeverket på 
Risberget, Hedensbyn, Skellefteå stad, så exploatören Skellefteå Kraft AB ombeddes bekosta 
en slutundersökning av de tre stensättningarna. Slutundersökningen genomfördes under 
sommaren 1996 av Skellefteå Museum (Östlund 1996b: 1). 

Skellefteå Museum såg här inledningsvis som målsättning att både dokumentera dessa 
för framtida forskning, fa en datering utförd samt se om stensättningarna kunde knytas till 
jordbrukare. Om det sista skulle kunna bevisas skulle detta vara det tidigaste beläggen för 
jordbruk i Skellefteås närområde (ibid). 

Lokalen RAÄ 179 påträffades under RAÄ:s andra inventering i Skellefteåområdet 1982. 
Inventerarna då ansåg att dessa tre rösen var rester efter stensättningar eller rösebottnar. 
Skellefteå Museum såg emellertid under slutundersökningens gång, att rösena i själva verket 
var kompletta och faktiskt av en tidigare okänd typ. Det som ski\jer dessa rösen från tidigare 
hittade är den grusbädd som stenpackningen ligger på. Målsättningen blev då också att 
fastställa deras konstruktion och eventuellt hur de byggdes ( ibid: 1 ft). 

Vissa teorier om den eventuella åldern på rösena vid RAÄ 179 fördes fram i samband 
med grävningen. Med tanke på att alla rösena är belägna på en höjd av mer än 33 m.ö.h., 
skulle det ge en datering till bronsåldern (33,38 m.ö.h. = ca 900 f.Kr. enligt Noel Broadbents 
landhöjningskurva, Broadbent 1982: 131) om dessa anlades vid dåtida havsstranden. Östlund 
ser det emellertid svått att se dessa små, låga och otydliga stensättningar som 
bronsåldersrösen. Jämfört med bronsåldersrösen längs Bottenvikskusten, skulle storleken både 
på rösena och stenarna vara för liten för att vara från bronsåldern (Östlund 1996b: 5). 

För övrigt kan man väl tillägga att när rapporten över grävningarna vid Risberget 
publicerades hade ej C 14-analysen eller benbestärnningen utförts. 

LÅGESBESKRIVNING 

RAÄ 179 låg på västra delen av Risberget (se bilaga 1 och 2) på hällmark med vissa partier 
bevuxen med mossor, lavar och en liten del barrträd (Östlund 1996b: 1). 

FORSKNINGSÖVERSIKT 

Gravrösen och stensättningar är som bekant kända längs hela Bottenvikskusten. Östlund vill 
mena att den fornlämning som är mest relevant för RAÄ 179:s vidkommande är en annan 
fornlämning på Risberget, närmare bestämt på toppen ca 500 meter västerut. RAÄ 26, som 
denna benämnts, är två gravar som också beskrivits som delar av rösen eller stensättningar. 
Skillnaden ligger i att dessa rösen är av en helt annan typ än RAÄ 179, då de har byggts med 
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~vsey~~tö;rre stenar och är större till storl~ken. Re~! traditionellt sett skulle RAÄ 26 då vara 
· r~st61;}~ytypiska bronsåldersgravar, menar Ostlund (Ostlund 1996b: 2). . 

i;~iei\årterminen 1996 genomförde arkeologiska institutionen vid Umeå universitet 
seminariegrävningar vid lokalen Yttertavle 1 :41, Umeå socken (Goldhahn 1996: 1 ) .• 

· Det· som var intressant här var att den stensättning man undersökte hade en liknande 
ko~truktion .· som RAÄ 1 79. Även vid denna stensättning verkar det som om de döda 
kremerats direkt på berget. Annan likhet är att sprickbildningar i urberget fyllts med material 

)~~mfnnehöll kolbitar och fragment av ben. Från en av dessa sprickbildningar sändes träkol in 
}{~f<;·J4:analys (ibid: 14ft). 

·. {.~{;,.{; .. · ~t~11sättningens lägsta punkt bestämdes till att ligga mellan 23 ,5 och 24 m.ö.h. Det 
.• i·;,11~~µJ~;~d.~s då att den ej kunde vara äldre än ca 500 f.Kr. C 14-dateringen visade sen på en 
},åiclefav·200-talet f.Kr., d.v.s. förromerskjämålder (ibid: 19). 

i%l I?~t~!}~fteåMuseums undersökning av RAÄ 179 resulterade i följande: 
!~. j1;.\:.:.,·~ie1,1sättning m 1 som låg längst österut av de tre stensättningarna fick sin lägsta del 
l!t y~y;vlg;d" till34,5 m.ö.h. En tall växte ovanpå stensättningen och lyfte upp en del stenar (se 

0

bila~~j\'F1n4 som hittades var: 
1. 63'.;fg brända ben i en koncentration på 30 cm i diameter, där koncentrationens centrum 

påde kQordinaten 99,6/213,4 (se bilaga 4). 
f4,6 1g brända ben som sållfynd. 
'f,9r4tom. dessa fynd togs tre kolprover samt elva makrofossil prover ut från stensättningen 
(Östlm1d 1996b: 3ft). 

>. från denna skickades kolprover för C 14-analys till Florida (muntlig uppgift Olof 
Östlund). Östlund vill emellertid påpeka att träkolet kan ha förorenats av senare aktiviteter 
o.d.r p.g.a. det tunna marklagret (Östlund 1996b: 6). 

Vndersökriingen av stensättningen nr 2, som låg sex till åtta meter väster om nr 1 och även 
p.~nrny1 e11- tall växande ovanpå sig, hade sin lägsta del på 33,5 m.ö.h. (se bilaga 5). Resultatet 
blt-;v som:följer: 
1. 47,1 g brända ben i en koncentration på en meter i diameter, med sitt centrum under en 

täfkl+älla ( detta inkluderar också 1,5 g som hittades som ytfynd från norra delen av 
stensättningen). Koordinaten för benkoncentrationens centrum var 104,2/200,0 (se bilaga 
6). . 

4,1 g brända be·n i en koncentration på 40 cm i diameter. Benkoncentrationens centrum var 
102,8/202,0 (se bilaga 6). 

3. 0,2 g branda ben. Koordinaten för dessa benfynd var ungefär 100,8/202,0 (se bilaga 6). 
4. 15,2 g brända ben som sållfynd. 
tdenna stensättning hade de hällar som spruckit från berget eldsprängts från berggrunden. 
:t\vehgrusbädden vittnade om eldpåverkan. För övrigt hittades fyra kolförekomster och prover 
togs 11{ alla.; Dessutom togs sex makrofossil prover från stensättningen (Östlund 1996b: 3ft). 

Stensättning m 3 hade rasat ned runt en bergsknabbe ca sex meter nordväst om stensättning nr 
2, och des.s lägsta del låg ungefär 33 m.ö.h., en bedömning som arkeologerna gjorde efter 
fastsl~gning av vilken del av stensättningen som antogs vara i sitt ursprungliga läge. Denna 
s!_e~sättning va:r i sämst skick av de tre enligt Östlunds egen utsago (se bilaga 5). Här hittades 
folJande: 
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1. 24,5 g brända ben i en koncen,tration på 60 cm i diameter, med centrum vid koordinaten 
110,3/197,5 (se bilaga 7). 

2. 2,7 g brända ben som sållfynd. 
Tre kolprover togs samt tre makrofossilprover (Östlund 1996b: 4ft). 

C 14-DATERING 

C 14-analysen av träkolet visade på en ålder av 1080 +/- 40 BP, d.v.s. 870 +/- 40 e.K:r., alltså 
vikingatid (muntlig uppgift Olof Öst!und) 

BENBESTÅMNING 

Benbestämningen visade på att de funna brända benen är människoben (muntlig uppgift Helen 
Wallander). 

DISKUSSION 

Konstruktionen hos gravarna visades tydligt efter grävningen, enligt Östlund. Efter det att 
bränningen av den döde genomförts, placerades benen i en naturlig eller konstgjord svacka i 
berget. Då stensättningarna nr 1 och nr 3 ej hade eldsprängt berg under sig, vill arkeologerna 
mena att likbränningen skett där stensättning nr 2 senare uppfördes. Östlund vill mena att 
eftersom benkoncentrationerna, främst i stensättningarna nr 1 och nr 2, var så tätt 
sammanhållna, så måste någon typ av behållare ha använts. Behållaren ska sen ha täckts med 
ett lager grus och sen en stenpackning ovanpå alltihop (Östlund 1996b: 6). 

Cl DEN MILJÖARKEOLOGISKA ANALYSEN 

INLEDNING 

Det bestämdes att jag skulle utföra den miljöarkeologiska analysen av makrofossilproverna 
från Risberget, RAÄ 179, Skellefteå socken. 

Efter att undersökningen av RAÄ 179 slutförts, sändes malaofossilprovema till 
Mi\jöarkeologiska laboratoriet vid Arkeologiska institutionen, Umeå universitet. 

SYFTE 

Syftet med analysen blev att fastslå hur miljön runt omlaing stensättningarna kan ha sett ut, se 
vilket trädslag de använt vid laemeringen av de döda samt se om odling kunde fastställas. 

FORSKNINGSÖVERSIKT 

Andra undersökningar, dock ej malaofossilanalys, av troliga järnåldersgravar i området, har 
skett på Romelsön, Byske socken och vid Hedkammen, Sundsheden och Harrsjöområdet, alla 
Bureå socken (se tidigare i denna uppsats). 

ANALYSMETODIK OCH MATERIAL 

Jag bestämde mig i samråd med handledaren att ta och analysera två malaofossilprover från 
varje stensättning, d.v.s. sex stycken sammanlagt, varav tre av dessa var från stensättningarnas 
respektive benkoncentrationer. 
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J~~J\ö);(fiirtleddes med flotering .. och mikroskopcring _av stensättningarnas. respektive 
pf9NJ~~§#,?'Bedan skedde artb~st~~n~ng av funna fron samt vedanatornianalys av 
kqlf:i;,ågm_~fiten,,Dessutom skedde mvagnmg av de funna benfragmenten. 

:::,,, ... ,,, 
<.:f_;: :.,:f~;·,, 

R~sULTÅTET Av Ai"IALYSEN 

. R~sultatet sammanställs här i en tabell (se bilagor 4,6 och 7 för provkoordinater): 
''.·".:?}it'·:•.: .. :,::;·;-""'. •.· . . ,' 

. t;tnm (g) 
prov(art) 

'1:itlI~årr (st) 
J.'~l,l{igranfrö? (st) 
Bjöf kfrö (st) 

, BjiifkbJingefjäll (st) 
Brännässla (st) 

Stensättning nr 1 
99,5/213,4 110,5/211,2 

8,3 
tall 
3 

2 

Stensättning nr 2 Stensättning nr 3 
104,2/200,0 103,0/200,0 110,3/197,3 111,8/197,1 

2,3 0,2 
tall tall 

7 
2 

3 1 
6 30 

3 

ttt' tliidledare) 
(Schweingruber 1978: 56f, 62f; Grosser 1977: 74f, 78f; hjälp av 

:i()0~ttl,· 
·y~dlliiNt~mianalysen visar på att det sannolikt varit tall, som tjänstgjort som bränsle vid 
krerri'efiriga:rna av de döda, vid RAÄ 179 (Schweingruber 1978: 5 6ff, Gross er 1977: 7 4 ff, 

•·,lijälp111vhandledare ). 
· · i iDå·stensättningama var i ett så dåligt skick, går det ej dra för långtgående slutsatser om 

11~Wrm!Jjönvid deras uppförande. Tallfröna i stensättningarna nr 1 och nr 3 kan mycket väl 
V:iEc!'.från'taHarµa som nu växer i området. Björkfröna i stensättningarna nr 2 och nr 3 kan, då 
bJqflcfrRP· kan flyga med vinden väldigt långt, vara från en samling björkar ett avsevärt 
.§Y§!~9 från RAÄ 179. Men då mängden björkfrön är relativt stor och björkhängefjäll (som ej 
f~t:~~~;,t~g!;enligt handledare) påträffats i stensättning nr 3, så är det nog även möjligt att 

}f{ ·• p)~f~~-y~xtjstensättningarnas närhet en gång i tiden, när är emellertid svårt att avgöra. Inga 
.
1
,. · ,Ir§ef\soni kan påvisa odling hittades, så om odling skedde här eller ej går inte att utläsa ur 

d@tm,tflpl:llys .. 

(1· 

~\::: \, ':·,-.· .>:, :- ' . . 

?ljeJJr~eofogiska undersökningen av RAA 179, Skellefteå socken, resulterade i att man kunde 
fastslå att dessa. stensättningar är av en ovanlig sort, då de vilar på en bädd av grus. De 

l: kf"~1E~~~?~bep.en•placerades i en naturlig eller konstgjord svacka i berget (Östlund 1996b: 6). 
:t ~ ;',§}4.,.slat~ringen visade att dessa människor förmodligen brändes och begravdes för 
J'; ~~~~\~'.{}~?O å~ sedan, alltså vikingatid. Om denna datering visar sig stämma kan man även 
'li har(~e:tidigare 1 denna uppsats, red. anm.) tydligt se det osäkra i att datera fasta fornlämningar 

; ti~rå);r~,:åderas höjd över havet, då stensättningarna vid Risberget ligger på typisk 
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Analysen av makrofossilproverna vid RAÄ 179, Skellefteå socken, visade på att de sannolikt 
bränt sina döda med tallsom bränsle. Det går tyvärr inte att säga någonting säkert om den 
omgivande naturmiljön då stensättningarna uppfördes, p.g.a. att dessa var i ett sådant dåligt 
skick. Då inga fröer kopplade till odling hittades, går det ej heller att påvisa detta. 

3.4. Lösfynd 

Jag kommer här att använda samma indelning som Inga Serning i Övre Norrlands järnålder, 
d.v.s. tiden fram till 600 e.Kr. och vikingatid. 

3.4.1. Skellefteå socken 

T!DEN FRAM TILL 600 E.KR. 

0 PILSPETSEN FRÅN ERSMARKSÄNGARNA 

Denna benpilspets hittades den 7 :e augusti 1991, när tre kraftverksarbetare vandrade över 
odlingarna vid Ersmarksängarna, väster om Kåge, Skellefteå socken. Upphittaren trodde först 
att det var en avbruten pinne från en högaffel, men såg sedan att det var något helt annat. Han 
lämnade in det till Skellefteå Museum där det togs omhand av arkeolog Lennart Sundqvist 
(Sundqvist 1993: 148). 

Den är 25,4 cm lång, där eggdelen utgör 17 cm. Dess största bredd är två cm och tjocklek 
en cm. Vikten idag är 22 g. Dess sidor är raka och vassa. Största bredden är vid basen och den 
saknar hullingar. Basdelen övergår i en tånge, som har oval genomskärning och snedställt 
snitt, vars syfte var som laskyta (ungefär skarvyta, red. anm.) vid surrningen mot pilskaftet. 
Ett inristat rutmönster finns på denna !askyta (ibid). 

Fyndplatsen ligger på ungefär 30 m.ö.h. och ger då genom landhöjningen en datering till 
sen bronsålder. En C 14-analys visade på 2525 +/- 85 BI', d.v.s. att spetsen tillverkats ca 500 
f.Kr ., i brytningsskedet mellan sen bronsålder och förromersk järnålder (ibid: 149). 

Lennart Sundqvist har spekulerat lite om hm· man ska tolka fyndet. Fyndplatsen vid 
Ersmarksängarna, ska vid tiden för övergången mellan bronsåldern och järnåldern, ha utgjort 
ett grm1t område · i havet utanför Kågeälvens mynning. Sundqvist vill mena att den 
förhållandevis tunga spetsen nog säkert använts för jakt på mellanstora eller större däggdjur, 
somt.ex. älg eller säl. Jägaren kan då kanske ha förlorat spetsen i samband med t.ex. vfu:jakt 
på säl (ibid). 

0 En spetsoval eldslagningssten av kvartsit ska ha hittats i Kåge. De/11la visar slagmärken på 

bredsidorna. Den ska ha lämnats in nyligen (före 1982, red. anm.) (Broadbent 1982: l 56f). 

VIKINGATID 

0 Enligt fornlämningsregistret och Västerbottens Museums kartotek över fotnlänmingar och 

fornfynd ska ytterligare två yxor av järn ha hittats i Skellefteå. Tyvärr fanns inga uppgifter om 
när yxorna hittats, men då dessa ej är upptagna i Övre Norrlands järnålder av Inga Serning, 
tolkar jag det som att de är hittade efter. 1960. Båda yxorna ska ha hittats i stadsdelen 
Hedensbyn vid brmmsgrävningar. Det ansågs att båda troligen var från vikin~atiden. 
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"'°i">l<.f§B9!fegpppvisar sammanlagt fyra lösfynd från vikingatid, närmare bestämt en oval 
ilp.btickia. av brons, ett remändebeslag av brons, ett myrfynd av en skida av tall, samt ett 

·• ·ffynd .av en slädmed. 

från vikingatid eller senare hittats, närmare 

(§~ellefteå socken uppvisar sammanlagt fyra lösfynd från tiden fram till 600 e.Kr., d.v.s. tre 
O,fld§!agningsstenar av kvartsit och en pilspets av ben. Förutom detta tillkommer de 20 
bf<msföremålen från Storkågefyndet, d.v.s. två hästskofomiade spännen, två bågfibulor, två 

·. nå'.lsrlngar, sju armringar, samt sju fragment av spirallagda fingerringar. 

kan uppvisa sammanlagt ett lösfynd från vendeltid, d.v.s. en yxa av järn. 

SfMlefteå socken uppvisar sammanlagt två lösfynd från vikingatid, närmare bestämt två yxor 
~yJärn, 

(Skellefteå socken har man påträffat sammanlagt sex lösfynd från vikingatid eller senare, 
n.~n11~re bestämt ett hästskoformat spänne av brons, två yxor av järn, ett gaffelliknande 
rfdskapa\' järn, ett bronsspänne, samt en pilspets av järn. 

VIKINGATID ELLER SENARE 

Bureå socken kan uppvisa sammanlagt ett lösfynd från vikingatid eller senare, närmare 
bestämt en pilspets av järn. 
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Dessutom lär två föremål av okänd ålder ha hittats i denna socken, närmare . bestämt ett 
järnspjut samt ett järnspjut eller järnsvärd. 

LÖVANGERSSOCKEN 

VIKINGATID ELLER SENARE 

Lövånger socken uppvisar två lösfynd från vikingatid eller senare, närmare bestämt två 
pilspetsar av järn. 

n Här kommer en tabell över antal lösfynd i respektive socken från de olika tidsperioderna: 

Tid/ Socken 
-600 e.Kr. 
Vendeltid 
Vikingatid 
Vikingatid -
Okänd ålder 
Totalt 

3.5. Boplatser 

3.5.1. Bjurselet 

Byske 
-
-
4 
1 
-
5 

Skellefteå Bureå Lövånger 
4+20 - -

1 - -
2 - -
6 1 2 
- 2? -

13 + 20 3? 2 

När en pollenanalys vid den fastställda neolitiska boplatsen Bjurselet, Byske socken, gjordes 
för att kartlägga jordbruk under mellanneolitikmn, såg man. även spår av odling från tidig 
romersk järnålder. Denna dateringen har emellertid skett efter en uppskattning av 
sedimenteringshastigheten i sänkan. I alla fall visar denna pollenanalys på ett maximum av 
pollen från det typiska öppna landskapet, där mycket ogräs och växter som tyder på 
människans inverkan dominerade. Dessa jordbruksspår från järnåldern verkar vara betydligt 
starkare än under sten- och bronsåldern (Broadbent 1982: 147). 

3.5.2. Harrsjöbacken 

BAKGRUND 

Arkeolog Lennart Sundqvist vid Skellefteå Museum kallades i oktober 1990 till ett grustag 
vid forna Harrsjön, väster om Bureå. Lokalradions Barbro Viklund hade gått längs kanten på 
grustaget och tittat. Hon upptäckte att någon form av förhistorisk anläggning eroderat fram. 
Det visade sig vara resterna av en grop som var fylld med kol och skärvsten. De fynd som 
ytterligare satte denna plats på den arkeologiska kartan, som en av de mest intressanta i Övre 
Norrland, var att vid fortsatt sökande längs raskanten hittades bl.a. tre bitar tunnväggig 
keramik magrad med asbest (Sundqvist 1993: 152). 

Höjden över havet för lämningarna var 27 meter, vilket i sig ger en uppskattad datering 
till äldre järnåldern. Denna plats är sällsynt i sitt slag, då boplatser från denna perioden nästan 
helt saknas i Övre Norrland (ibid). 
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Re~~lt1t~I".~{,1.1.fptäckten blev fem säsongers grävning. Här följer ett grävningsresultat från de 

f em'f!r~~,·~,i · · · 

::,,>'3,:: 

De ~Jlh!~fän~.ki lämningarna var belägna på läsidan av en forntida udde vid havet. Denna 
. 1idd~:y~i11v morän. Ett smalt sund bildades genom denna moränås in till en större havsvik. 
{ tanclhöjni~geµ åstadkom sedan att insjön Harrsjön bildades (Sundqvist 1993: 153). 
t i}.~?t:hprr och nordost längst ut mot havet, så verkar en två till tre meter hög grusås som 

· skyd:4t6i-boplatsen. De flesta anläggningarna har hittats i boplatsområdets ytterkanter (ibid). 

;t\~{J~~B~A 
. J'il{d~~;;'dato har 17 anläggningar och över 400 kvm yta undersökts. Kulturlagret, där det 

,, .. '..fi .... 1nn·•····•·.".s .•.... ••.•~·t·t·•·.· ... s.,.a.d ... a. nt., kommer i regel direkt under det tunna torvlagret. Det består av kol, spridda 
,~;; §kå.r\rsl~nar, artefakter eller anläggningar ( Östlurlä 1996a: 4) 

'!J~; Jt~ji~~:~a som hittats är ett stort antal bitar bränd lera, asbestgods, asbestkeramik, 
, ,k,X<!~~skrapqr, bränd flinta, en brynedel och slaggprodukter av järn. Dessa slaggprodukter har 

}~'" · .bittats !1.::i.r11 de troliga smidesplatserna. Brända ben har hittats i koncentrationer spritt över den 
upci~;9ö~tli.ytm (ibid: 4ff). 

;;;:: • ;}.Ett ~x4e.J:inaste fynden som hittades var ett i fem delar komplett blästerskydd, som hade 

4
t, et\\t,¾ä,~Rct,~tqrt piphål och fortfarande en bottensats av smält slagg. Det femdelade pusslet 

,fil· .. sl:l.{tes)J;ipp9ch mätte då 14,7 x 2,5 x 2,4 cm och vägde ca 300 g (se fig. 8). I anslutning till 
bl~sterskyddet hittades också något som tolkades som ett enkelt städ. Även fragment av 

••·•. yi;f,e,fäg,ff5te,ttblästerskydd påträffades (Sundqvist 1993: 154). 
·.··,.~~r/~yfgäller keramiken blev resultatet väldigt spännande. Man hittade bl.a. en 40 cm 

·. }'t<::>f;r!fF~\~§11djordkaka, som hade flera hundra centimeterstorn keramikbitar inbakad i sig. 
.BlMEf .E1e.s.s~ bitar fanns också mynnings bitar 5-7 cm stora, varvid mynningen kunde 
rek?.11ftrueras. Kärlets mynning konstaterades vara 22 cm i diameter (Östlund 1996a: 12). 

{t •• .... f Vfd de.11 fortsatta grävningen på denna keramiktäta plats hittades ännu mera keramik. Nu 
· \lj.ittc1.des de största keramikbitarna. De flesta av dem var kantbitar med snedställd 

;~~BA.lfli?;S½~nt och ornamentik. Sex av dessa kantbitar passar än idag ihop och bildar en 
<tr~~je.dels mynning till ett kärl. Kärlets mynning fastställdes till ca 25 cm i diameter. 
()rp~e,.t1tike11är parallella linjer och mönsterstreck (ibid). 

. . Birgitta Hulthen i Lund har analyserat en del av keramiken. Resultatet av hennes analys 
bJeyattkerarrtiken från Hansjöbacken kan indelas i tre huvudgrupper: 
1, Asbestkeramik (70% asbest i Harrsjöbacken) 
2.4§~e,§t!5ods (85% asbest i Harrsjöbacken) 
3. (Jlipnne,rmagrad keramik (sk muskovit) . 
De11 överlägset största delen av Harrsjöbackens keramik är asbestgods, ca 80 volymprocent, 
asbe.stl<er~miken representerar ca 15 volymprocent och resten utgörs av glimmermagrad 
k ·. "~:1~ (.b. e.~~~lll\..l 1d). 
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Fig. 8 Komplett blästerskydd med pip hål och kvarsittande smält bottensats av slagg. Efter 
Sundqvist 1993: 155. 

ANLÄGGNINGAR 

När det gäller de olika anläggningarna som hittats visade de sig vara av lite olika slag. Av de 
funna anläggningarna ingår bl.a. fem kokgropar, två sannolika smidesgropar, en sannolik 
smidesplats, en härdgrop och den s.k. "resta stenen" (Östlund 1996a: 4ff). 

De anläggningar som utgjordes av gropar var fyllda med stora eldpåverkade 
stenpackningar lämnade orörda efter användning (Sundqvist 1993: 154 ). 

Ett besynnerligt förkolnat organiskt material togs tillvara för analys från en av 
kokgroparna. Detta hade runnit ned och stelnat mellan stenarna. Analysen visade att detta 
förkolnade material förmodligen var kol blandat med sältran (ibid, se fig. 9). Stenarna i den 
rektangulära gropen var väldigt stora, då medelvikten låg på mellan 15 och 20 kg ( den största 
vägde ca 60 kg) (muntlig uppgift Lennart Sundqvist). 

Järnhantering, och då smide, har kunnat fastslås. Tre anläggningar kunde kopplas direkt 
till järnhanteringen. De sannolika smidesgroparna är ca 80 cm i diameter och ca 10 cm djupa. 
Groparnas bottenparti utgörs av tunna förhårdningar, som är en blandning av fina kolpartiklar, 
sot och sand. Hög värme verkar ha trängt ned minst 30 cm under groparna. I anslutning till 
dessa gropar fanns områden som var mörkfärgade av sot. I-dessa angränsade områden hittades 
också mesta delen av fynden av järnslagg, magnetiska flagor av hammarslagg, bitar av bränd 
lera samt ett fragment av blästerskydd (Sundqvist 1993: 154). 

Den tredje anläggningen, den sannolika smidesplatsen, hade ett centrum som bestod av 
två stora eldpåverkade stenar. En hel del slaggkulor och glödskal påträffades redan under 
torven i blekjordslagret. Sanden runt omlaing stenarna visade sig vara hård och full med aska 
och mycket magnetisk. Sot, kol och rödbränd sand var andra beståndsdelar i marken på 
platsen (Östlund 1996a: 10). 

Den s.k. "resta stenen", en ca 0,5 m hög sten, upptäcktes redan vid första årets 
grävningar. Man stack med jordsond runt den och man konstaterade spår av kol och rödbränd 
sand. Vid undersökning av den 1995 hittades emellertid inget som tydde på att den var en 
fornlämning. Inga fynd påträffades (ibid: I 0f). 

Ännu har ej en anläggning som kan kopplas till reduktion av sjömalm hittats, men 
däremot små områden med utvinningsbar rödsand inom Harrsjöbacksområdet (Sundqvist 
1993: 154). 

i' 
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Fig. 9 Lennart Sundqvist dokumenterande en av kokgroparna, där det förmodade sältranet 
påträffades. Efter Sundqvist 1993: 153. 

C 14-DATERINGAR 

När C-14-dateringar skulle göras togs sammanlagt fyra kolprov och ett sältransprov. 
Dateringarna sträcker sig från 490 +/- 80 f.Kr. till 930 +/- 60 e.Kr. (Östlund 1996a: bilaga C 
14-dateringar). Det betyder att folk i åtminstone 1500 år besökt och utnyttjat denna idealiskt 
belägna udde . 

POLLENANAL YS 

Roger Engelmark vid MiUöarkeologiska laboratoriet, Umeå universitet, har utfört en 
pollenanalys vid Harrsjöbacken. Prover togs ur Harrsjömyren, som ligger på 26 m.ö.h. i inre 
delen och på norra sidan av forna Harrsjön. Myren var en del av den inre strandzonen ca 500 
f.Kr. (Engelmark 1992). 

Resultaten visade att tall, björk och gran var mest förekommande i omgivningarna och att 
strandzonen var en öppen strandäng med gräs och starr. I senare faser växer myren igen och 
blir ett alkärr rikt på ormbunkar (ibid). 

INVENTERING 

En förberedande inventering gjordes i omgivningarna runt forna Harrsjön. Fram till 1992 
hittades och registrerades 53 nya platser med minst 120 st enskilda fornlämningar. Av dessa 
nya var bl.a. ca 20 stensättningar (se fig. 10). Detta är emellertid ej registrerat hos RAÄ ännu. 
(Arkeologiskt forskningsprojekt, Harrsjön, Bureå sn, Västerbotten 1992: bilaga inventering). 
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Fig. l O Harrsjöområdet med boplatserna Harrsjöbacken och Hamptjärn samt nyupptäckta 
fornlämningar. Efter Arkeologiskt forskningsprojekt, Harrsjön, Bureå sn, Västerbotten 1992: 
bilaga inventering. 

Under de senaste åren har ytterligare inventering skett i Harrsjöbacksområdet, i projekt 
Harrsjöbackens regi. lnventeringsresultaten är emellertid ej publicerade ännu. Detta har i alla 
fall lett till att t.ex. en mängd aktivitetsgropar påträffats, bl.a. fler av samma typ som 
sältransgropen i Harrsjöbacken och "stockbåtsgropen" i Tåme, d.v.s. med rektangulär form 
och innehållande stora, eldpåverkade stenar (se tidigare i denna uppsats) (muntlig uppgift 
Lennart Sundqvist). 

TOLKNINGAR 

Asbestkeramiken och asbestgodset i Harrsjöbacken ska enligt Hulthen ha använts vid 
järnframställning. Likaså ska den glimmermagrade keramiken fylla en funktion i 
järnframställningen (Östlund 1996a: 12). 

Istället för en anläggning för reduktionsprocessen, ska keramiken då ha fungerat som ett 
reduktionskärl. Detta skulle då kunna förklara att inga anläggningar för reduktion av järn 
hittats vid Harrsjöbacken, men däremot keramik samt smidesplats och smidesgropar (jfr 
Baudou 1993: 110). 

Keramiken är av östlig typ. Både dekoren på asbestgodset och den glimmermagrade 
keramiken pekar mot östra och norra Finland. När Hulthen kontaktade Skellefteå Musetm1 
angående keramiken, påpekade hon att det fann~ en känd tillverkningsplats av 
muskovitmagrad (glimrnermagrad) keramik vid Ule träsk (Säräisniemi 2). Denna plats hade 
direkt förbindelse med Bottenvikens östkust via Ule älv. Harrsjöbacken är beläget nästan rakt 
västerut. Järnhanteringen i Harrsj öbacken skulle alltså k=a komma sig av kontakter österut 
(Östlund 1996a: 13). 
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Lennart Sundqvist har spekulerat lite kring fynden och platsen Harrsjöbacken. Han ställer sig 
frågan om reduktion av myrmalm eller järnsand skett på platsen, och om så är fallet, har de 
hämtat råvaran från omgivningen? Har de smitt nya föremål eller har man endast lagat vapen, 
jakt- och bruksföremål? Är denna järnhantering endast för eget eller gruppens bruk och finns 
den på andra platser än denna plats Harrsjöbacken? (Sundqvist 1993: 155). 

Ja, frågorna är många och blir nog fler med tiden. 

SAMMANFA ITNING 

Under de fem säsonger (1991-95) som utgrävningar vid Harrsjöbacken pågått har fun.ktionen 
hos boplatsen förändrats från en traditionell fångstboplats med lite asbestkeramik, till ett 
verkstadsområde där järnframställning och smide tidvis kom att spela en minst lika stor roll 
som sälfångst med bl.a. sältransframställning (Östlund 1996a: 14 ). 

3.5.3. Hamptjärn 

Lokalradions Barbro Viklund upptäckte en boplatsindikation nära Hamptjärnen, Bureå 
socken. Hon hittade skörbränd sten, brända ben och asbestkeramik. Detta fynd ledde till att en 
provundersökning genomfördes på hösten 1992 (Lindqvist 1992: 4). 

LÄGESBESKRIVNING 

Boplatsen var belägen på södra sidan av den då något stöne Hamptj ärnen, alldeles intill den 
inskjutande havsviken. En udde skyddade boplatsen från havet. Lindqvist vill mena att 
boplatsens huvudområde varit belägen något mer än 30 m.ö.h. (ibid: 6). 

ANLÄGGNINGAR 

Målsättningen med undersökningen var att ta ut jordprover för makrofossilanalys och kol för 
C 14-datering. Detta åstadkoms genom undersökning av en grop med skörbränd sten (ibid). 

GRÄVNINGARNA 

Resultatet av provundersökningen blev att man undersökte den skärvstensfyllda gropen och 
dessutom 9 kvm yta i anslutning till platsen för fyndet av asbestkeramik (ibid: 7). 

En undersökning genomfördes även hösten 1993. Rapport över denna fortsatta 
undersökning är ännu ej utförd. 

ARTEFAKTER 

Keramiken som hittades bestämdes vara av minst två slag. Både asbestmagrad textilimiterad 
keramik och keramik med magring av bergart (kvarts och ytterligare en bergart) och kol fanns 
representerad (ibid: 12). 

Man hittade inga nya anläggningar, däremot bl.a. en del kvartsavslag, keramik, bränd 
flinta, skrapor av flinta och kvarts samt brända ben (ibid: 7f). 
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C 14-DATERING 

Kolprov togs ut från skärvstensgropen och skickades för analys till Florida. Provet visade på 
en ålder av 2410 +/- 70 BP, d.v.s. ungefär 500-400-talet f.Kr., alltså förromersk järnålder 
(Östlund 1996a: Bilaga C 14-dateringar). 

MAKROFOSSILANAL YS 

Makrofossilanalysen, som genomfördes av Karin Viklund, Mi\jöarkeologiska laboratoriet, 
Umeå universitet, visade ej på några förkolnade fröer (Lindqvist 1992: 11 ). 

FOSFATANALYS 

En fosfatanalys genomfördes innan den arkeologiska undersökningen påbörjades av Johan 
Linderholm, Miljöarkeologiska laboratoriet, Umeå universitet. Den visade på att den 
undersökta skärvstensgropen (kokgropen) låg i ett område med hög fosfathalt (ibid). 

SAMMANFATTNING 

Denna provundersökning utfördes med gott resultat. Allt tyder på att aktivitet skett vid denna 
plats nära Hamptjärnen, bl.a keramiken och fosfatanalysen tyder på det. Att den också ligger 
nära den verifierade boplatsen vid Harrsjöbacken gör det hela ännu intressantare. Man får 
hoppas att ytterligare undersökningar utförs här vid Harnptjärnen i Bureå socken (ibid: 12). 

3.6. Pollenanalys vid Lövsele 

Miljöarkeologiska laboratoriet, Umeå universitet, fick 1995 i uppdrag av Länsstyrelsen, att 
utföra en pollenanalys i byn Lövsele, Lövånger socken, för att se hur odlingslandskapet vuxit 
fram. Man ansåg det lämpligt att ta proverna från sjön Selet, som ligger öster om byn 
(Engelmark& Wallin 1996: 1). 

C 14-DATERING 

När provtagningen utförts skickades lämpliga prover (frön och barr) in för C 14-bestämning 
till Uppsala universitet, ett från 52-57 cm djup och ett från 57-65 cm djup. Det första provet 
visade på en ålder av nutid och det andra på 955 +/- 55 BP, kalibrerat till A.D. 1001-1157. Att 
det ena av proverna fick en datering till nutid tolkar Engelmark & Wallin som att yngre 
växtmaterial förts nedåt när provtagningen utfördes (ibid: 2). 

POLLENANAL YS 

Resultat av pollenanalysen blev, enligt Enge!mark och Wallin, att någon odling ej förekom 
runt sjön Selet under folkvandringstid till tidig vikingatid. Under tiden fram till tidig 
vikingatid, ca år 1000, växte och utbredde sig en naturskog runt Selet. Denna skog bestod av 
främst en blandning av gran, tall och björk. Dessutom växte nog al närmast sjön. Sen under 
sen vikingatid, övergången mellan 1000 och 1100 e.Kr., ses en röjningsfas, där små 
indikationer på kornodling kan ses (ibid: 3). 

När röjningsfasen uppför efter några tiotal år ökar odlingsväxter markant. Dessa är 
korgblommiga växter, mållor och syror. Kornodling blir nu tydligt runt sjön Selet och även 
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lite rågodling under sen vikingatid och tidig medeltid. Rågodlingen ökar sen under historisk 
tid (Engelmark & Wallin 1996: 3). 

4. SLUTSATSER OCH SAMMANFATTNING 

4 .1. F orskningshistorik 

Kunskapen om Skellefteområdet under järnåldern har ökat markant under 1900-talet. Alla 
funna fasta fornlämningar och lösfynd visar på att området ej var folktomt, utan att området 
fortsattes att utnyttjas. Problemet var länge att inga boplatser påträffats, som kunde visa på 
människans permanenta närvaro. De senaste årens upptäckter av järnåldersboplatser i Bureå 
socken ändrade detta. Det är nu bevisat att området fanns vara attraktivt för dåtidens 
människor. Nu återstår "bara" att lokalisera fler boplatser, och nu även också i övriga socknar. 

4.2. Risberget 

Den miljöarkeologiska analysen kunde ej pav1sa hur den dåvarande miljön runt 
stensättningarna vid RAÄ 179, Skellefteå socken såg ut eller att odling skett vid dessa, men 
däremot att tall sannolikt varit det använda bränslet vid kremeringen. C 14-dateringen visade 
på vikingatid, vilket om dateringen visar sig stämma kan visa på det osälaa att endast använda 
höjden över havet för datering. 

4.3. Diskussion 

Det har sannerligen varit en utmaning att försöka kartlägga järnåldersforskningen i 
Skellefteornrådet fram till idag, men otroligt inspirerande. När jag bearbetat materialet har jag 
sett vissa saker som jag tycker är värda att beakta. 

Hur ska man tolka det faktum att lokalerna RAÄ 179, Skellefteå socken och Yttertavle 
1 :41, Umeå socken, innehåller ovanliga stensättningar med liknande konstruktion, fast C 14-
dateringen skiljer dem åt med ca 1000 år? I sammanhanget får man väl tillägga att någon av 
dem (eller båda) kan ha fått en felaktig datering p.g.a. tex. förorening av senare aktiviteter. 
Om C 14-dateringama skulle visa sig stämma, kan man även fundera över t.ex. följande: 

Är det så att en spridning norrut kan ses av denna speciella gravform? 
Eller är det så att en lång kontinuitet under järnåldern kan ses, och att man bara inte 

upptäckt fler av denna typ? Kanske de finns längs hela Norrlandskusten? 
Kanske har denna gravform spridits från annat håll? 
Ja, detta väcker många frågor, frågor som det ännu inte finns några svar på. Framtida 

forskare får lösa detta mysterium. 

Jag tycker, efter att ha sammanställt materialet, att man kan se en klar övervikt av rösen och 
stensättningar under 25 m.ö.h. i Bureå socken. Detta sammantaget med de nyligen upptäckta 
boplatserna Hamptjärn och Harrsjöbacken i socknen, där framförallt Harrsjöbacken visat sig 
vara en viktig boplats, som bevisligen besökts vid olika tillfällen under järnåldern, kan kanske 
betyda att järnålderns människor fann detta område extra lämpligt att kolonisera. 
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I Lövångers socken, och då särskilt Bjuruöklubbsområdet, kan man tydligt se den stora 
övervikten av tomtningar. Detta talar praktiskt taget för sig själv, tycker jag, att denna socken 
var extra utnyttjad av t.ex. säljägare. I alla fall är det väl ganska allmänt erkänt bland dagens 
arkeologer på området. 

Man får emellertid i sammanhanget även tänka på att skillnaden i antalet fornlämningar i 
de olika socknarna kan bero på skillnaden i antalet inventeringar, samt hur stor del av de olika 
socknarna som är genomgångna. 

Inventeringarna har också förändrats. Riksantikvarieämbetets första inventering för 
ekonomiska kartan i Skellefteområdet 1956-57 byggde mycket på uppgifter som samlats in 
genom åren, av bl.a. Ernst Westerlund, för ktmskapen om det förhistoriska Norrland var nog 
emellertid ej så stor ännu. Dem1a kunskap ökade emellertid mer och mer, bl.a. genom den 
fortsatta vattenkraftsutbyggnaden och Nordarkeologis insatser under 60- och 70-talen. Fler 
och fler boplatser, framforallt från stenåldern, och fornlämningar upptäcktes. När då den andra 
inventeringen i Skellefteområdet gjordes 1982-83, var kunskapen om området desto större. 

Tillkomsten av RAÄ:s regionkontor i Luleå 1984 ökade ytterligare kunskapen om 
Norrland, bl.a. genom en mer intensifierad inventering för den ekonomiska kartan 

I dagens läge sker en hel del inventering innan någon form av exploatering ska göras. 
Lagen säger att finner man att någon fomlilmning kommer att påverkas av en exploatering, 
måste en arkeologisk utredning göras, med exploatören som finansiär. Dessa 
exploateringsgrävningar företas ofta av det lokala museet, då de fått större ansvar och 
forskningsmöjligheter genom den ökade decentraliseringen. 

Skellefteå museum har på senare år företagit exploateringsgrävningar av fornlämningar, 
både av nyfynd och av redan kända med gott resultat. Detta har lett till att flera nya typer av 
fornlämningar, daterade till järnåldern konstaterats. Hit hör t.ex. den rektangulära, stenfyllda 
gropen i Tåme och stensättningarna på Ris berget. 

Skellefteå museun1 (Projekt Harrsjöbacken) har också företagit egna inventeringar i 
Harrsjöbacksområdet. 

Ett mysterium är emellertid varför Bureå socken är enda socken med funna 
järnåldersboplatser. Fmma rösen och stensättningar o.d. tyder ju ändå på att de andra 
socknarna ej var folktomma. Tittar man dessutom på lösfyndens spridning, ser man att 
Skellefteå socken har flest och Bureå socken minst antal säkra lösfynd. De andra soCknarna 
uppvisar också fler sälcra lösfynd än Bureå socken. I detta sanm1anhang får man väl tänka på 
att graden av uppodling o.d. i de olika socknarna kan ha medföti att i vissa socknar har 
betydligt fler lösfynd hittats än i andra. Bortsett från detta borde väl alla lösfynden i socknarna 
i alla fall betyda att någon bott där i alla fall? 

Varför är inga boplatser funna i de andra socknarna? 
Skellefteå socken med sin mängd lösfynd borde väl ha några boplatser i alla fall? Man 

kan väl tänka sig flera tänkbara orsaker till allt detta, t.ex.: 
1. Det har även funnits järnåldersboplatser i de övriga socknarna, men dessa är utplånade av 

senare aktiviteter, t.ex. dagens bebyggelse, exploatering av olika slag t.ex. sandtag etc. 
2. De kanske skiljer sig så mycket från stenåldersboplatser, som det finns gott om, att de har 

förstörts utan att någon reflekterat, eller man har inte vetat vad man ska leta efter. 
3. Man har inte upptäckt dem än p.g.a. att ingen tagit sig tid att gå ut och leta. 

Vilket material visar på att det är en järnåldersboplats, om man jämför med material på 
stenåldersboplatser? Stenåldersboplatser har ju sin stora mängd stenartefalcter, som ger goda 
indikationer på var sådana boplatser är belägna, vilket underlättar betydligt vid sökandet efter 
dessa. 
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Hur är det med järnåldersboplatser? Ska man förvänta sig att en mängd järnartefakter ska peka 
ut var dessa är belägna? 

Rätta sättet att hitta boplatser från järnåldern, är det att ge sig ut och jaga järnartefakter? 
Med sunt förnuft inser man att detta ej är vidare fruktbart, då järnet ju är ett förgängligt 

material. Man kan nog inte nog inte förvänta sig att hitta järnyxor vid järnåldersboplatser, i 
samma utsträckning som man kan förvänta sig hitta stenyxor vid stenåldersboplatser. Man får 
nog söka andra vägar för att lokalisera denna kategori boplatser. Ett sätt, som med framgång 
pekade ut Hansjöbacken, vore att t.ex. leta efter asbestkeramik. Man får helt enkelt tänka i 
nya banor och använda andra indikatorer. 

Det faktum att ingen tagit sig tid att gå ut och leta tror jag emellertid är främsta orsaken 
till att så få j ärnåldersboplatser är hittade. Se bara på när amatörarkeolog Barbro Viklund gick 
ut och letade och fann två boplatser från järnåldern. Om flera kunde ta en karta, titta på de 
olika strandlinjerna och t.ex. följa 25~meterskurvan, föreställa sig var man själv skulle kunna 
finna det lämpligt att placera en boplats, t.ex. att där stack det ut en udde som skyddade bra 
mot väder och vind o.d., och man hade bra fiskevatten och jaktmarker, nära till färskvatten 
etc. Dessa kriterier tror jag var väldigt viktiga även för förhistoriens människor, när de letade 
efter ideala boplatsområden. Här kan sandtag fungera som bra platser där man kan upptäcka 
förhistoriska anläggningar o.d., då det här hela tiden eroderar fram nytt material. Problemet 
med dessa kan nog vara att mycket tas bort utan någons kännedom. Man kan också pricka ut 
alla lösfynd på en karta och jämföra detta med strandliajer, för att hitta ideala boplatsområden. 
Man tar sen bara kartan och ger sig ut och letar. Förr eller senare stöter man på något 
intressant. 

I detta sammanhang kan man ju ta och titta på Byske socken, där tre av fem lösfynd är 
hittade i Tåme. Här borde man mycket väl kunna lokalisera boplatser. 

Just kunskapen om vad man kan hitta i naturen och vad man bör vara aktsam med måste 
spridas. Intresset måste väckas. Detta kan åstadkommas med t.ex. studiecirklar. Skellefteå 
museum har t.ex. haft en kurs för bl.a. skogsägare, Kulturmiljövård i skogen, vilket är ett led i 
denna kunskapsspridning. Om fler får upp ögonen för det viktiga i att upptäcka och bevara 
vårt kulturarv, kommer fler upptäckter att göras. Utan amatörarkeologers och övriga 
intresserades hjälp skulle bara en bråkdel av vad som hittills är känt ha hittats. 
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