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Abstract 
Archaeological investigations along the coast of Norrbotten in recent years have unearthed new finds 

prompting a revaluation of the chronological timelines previously devised for the coastal and inland 

regions of Norrland. The finds suggests a succession of social changes in the prehistoric society during 

this period, one of the most interesting being the technology shift occurring when people change from 

stone-smithing to metalworking. The metal objects and traces of metalworking found in the coastal 

region and dating from the earlier part of the Iron Age indicate, where Upper Norrland is concerned, a 

very early advent of metallurgical know-how in ironworking, as regards both forging of artefacts and 

production of the iron itself. Analyses of the early metallurgical material show the iron to have a high 

carbon content, which means that the material is in fact steel. The craftsmanship evident in the arte-

facts also indicates a high level of technological proficiency, including an extensive knowledge of py-

rotechnics and the properties of metals. The latter part of the Iron Age brings technological changes. 

Stone-working ceases and metalworking changes character. Iron billets are now the input material for 

forging operations. No local iron production has been found for this period. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omslagsbild: Fotomontage av fynd påträffade vid undersökningarna längs Haparandabanan.  

Foto: Staffan Nygren © Norrbottens museum 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Under 2006 och 2007 utförde Norrbottens museum arkeologiska undersökningar av fyra boplatser in-

för byggnationen av Haparandabanan mellan Kalix och Haparanda (fig 1). Vid undersökningarna 

framkom ett unikt fyndmaterial från järnåldern, som visar att det sker en rad förändringar i samhället 

under perioden (Bennerhag 2009a). En av de mer intressanta förändringarna är det teknologiska skifte 

som sker, då människorna övergår från att använda sten till sina redskap till att använda metaller. 

 

På de undersökta boplatserna påträffades ett relativt omfattande material med metallföremål och rester 

efter metallhantering, vilka för övre Norrlands del indikerade ett mycket tidigt metallurgiskt kunnande 

inom järnhanteringen (Grandin och Willim 2008). Vid en omfattande analys av materialet har det visat 

sig att andelen kol är så pass hög i järnet, att det i själva verket består av stål.  

 

Förvånande nog påträffades också delar av luppar i materialet. En lupp är det råjärn som bildas vid 

järnframställningen och som är helt obearbetat. Det här gav indikationer på att det kunde finnas en 

järnframställningsplats i närheten. Detta var väldigt intressanta uppgifter eftersom det inte fanns någon 

känd järnframställningsplats från förhistorisk tid i hela övre Norrland. I sammanhanget var också om-

rådets namn Järnbacken intressant, då det kunde antyda platsens betydelse åtminstone under historisk 

tid.  

 

Eftersom kunskapen om den tidiga järnhanteringen är mycket sparsam i hela det nordliga området, 

gjorde de här uppgifterna att vi ville gå vidare med materialet även efter det att undersökningarna 

längs Haparandabanan avslutats. Norrbottens museum startade därför ett projekt för att studera det 

teknologiska skiftet, då järnet introduceras i samhället. Projektet finansieras genom medel från Norr-

bottens läns landstings forsknings- och utvecklingsanslag och från Jernkontoret, som är stålindustrins 

branschorganisation. 

 

Inom ramen för projektet utfördes en fördjupad inventering i närområdet till boplatsen på Jernbacken 

där delar av luppar påträffades. Syftet var att finna den förmodade järnframställningsplatsen.  

 

I anslutning till Jernbacksmyren påträffades, med metalldetektorns hjälp, resterna efter en järnfram-

ställningsplats. Genom en 
14

C-analys har platsen daterats till 300-200 f. Kr (Bennerhag 2009b). Detta 

innebär att järnframställningsplatsen är samtida med den närliggande boplatsen där delar av luppar 

påträffades. Boplatsen ligger endast 500 m från den nyupptäckta järnframställningsplatsen och man 

kan därför på goda grunder anta att det järn som smiddes till föremål på boplatsen framställdes på järn-

framställningsplatsen. Veterligen är en sådan miljö, där man kan finna hela produktionskedjan från 

framställning till färdig produkt, unik inom hela det nordliga området som omfattar norra Norge, norra 

Sverige, Finland och Karelen. 

 

Eftersom forskningen kring den tidiga metallhanteringen i övre Norrland hitintills är mycket sparsam, 

både vad gäller kust och inland, ger det omfattande metallurgiska material som tagits fram i samband 

med undersökningarna längs Haparandabanan, en unik möjlighet att studera järnhanteringen spridning, 

introduktion och införlivande i det förhistoriska samhället.  
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Figur 1. De undersökta boplatserna längs Haparandabanan (röda punkter) ligger alla i trakten av Sangis. Den blå 

punkten markerar den nyupptäckta järnframställningsplatsen, Raä 842, Nederkalix socken. 
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1.2 Syfte och avgränsning 
Med utgångspunkt i det arkeologiska materialet från Haparandabanan är syftet med uppsatsen att stu-

dera förändring och kontinuitet i kustsamhällets organisation i Norrbotten under järnåldern. Tyngd-

punkten i arbetet ligger i teknologin och dess roll som agent i samhällsförändringar. Studien kommer 

att fokusera på det teknologiska skifte som sker under perioden, då människorna övergår från stensmi-

de till metallhantering och vilken påverkan detta hade på samhället i kustområdet. Utgångspunkten 

och grunden i analysen är den kronologi som upprättats i samband med undersökningarna längs Hapa-

randabanan. 

 

Tidsramen för uppsatsen omfattar perioden förromersk järnålder till vikingatid. Inom denna period 

introduceras järnet i samhället, järnmetallurgin utvecklas och stensmidet upphör. Tidsramen gör det 

möjligt att studera samhället under introduktionsfasen och själva utvecklingsfasen av järnhanteringen 

samt även perioden efter det att järnteknologin helt assimilerats i samhället. 

 

Det geografiska området utgörs av Norrbottens kustland. I kustområdet har det under de senaste årens 

arkeologiska undersökningar framkommit ett mycket intressant material (Bennerhag 2009a, b, Palmbo 

2008, Östlund m fl 2006) som gör att de kronologiska scheman som tidigare upprättats för Norrlands 

kust och inland (Baudou 1978, Forsberg 1989) behöver omvärderas. Jämförelser med omgivande om-

råden (delar av Norrlands kustland och norra Fennoskandia) måste också göras, för att få en bakgrund 

till den kulturella miljö inom vilket järnet introduceras. 

 

1.3 Frågeställningar och teoretiska utgångspunkter 
Då man studerar de arkeologiska lämningarna från järnåldern i Norrbottens kustområde, framträder ett 

både enhetligt men också varierat samhälle. På ett större plan ser samhället enhetligt ut, där t ex bruket 

av keramik och användandet av sten som redskapsmaterial är gemensamma nämnare. På det lokala 

planet finns dock variationer inom detta ”enhetliga”, där t ex dekoren och magringen av keramiken 

skiljer sig mellan olika boplatser. Inom vissa boplatser finns också kunskap om metaller samtidigt som 

man på andra platser endast brukar sten. 

 

Genom att använda sig av olika perspektiv då man studerar de arkeologiska lämningarna kan man syn-

liggöra olika nivåer i samhället. Man kan på detta sätt hantera variationer samt olikheter och behöver 

därför inte undvika sådant som inte passar in i helheten. Analysen bygger på att studera förändrings-

processer i samhället i ett längre tidsperspektiv. Utgångspunkten är att inledningsvis studera samhället 

på en lokal nivå och därefter titta på helheten i ett större geografiskt perspektiv. Genom att växla mel-

lan olika nivåer, som den lokala gruppen, regionen och externa områden, kan man få ett grepp om hel-

heten och hur förändringar verkar på olika nivåer i samhället.  

 

Eftersom kunskapen om introduktionsfasen av metaller i samhället i övre Norrland är mycket sparsam 

är frågeställningarna inledningsvis av grundläggande karaktär: 

 

-när introduceras järnet i samhället 

-vilken typ av järnbearbetning kan konstateras 

-hur förändras järnteknologin över tid 

-hur påverkas stensmidet av introduktionen av järn 

-när upphör stensmidet 

 

För att kunna svara på ovan nämnda frågor är tanken att göra en jämförande studie av det kustnära bo-

platsmaterial som tagits fram i samband med fornminnesinventeringen i Norrbottens län samt det ma-

terial som framkommit vid de senaste årens undersökningar i Norrbottens kustland. Det inventerade 

materialet jämförs här med det undersökta för att se om den kronologi som skapats med utgångspunkt 

i Haparandabanan även har bärighet i detta material. De frågor som kommer att ligga i fokus för ana-

lysen är: 
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-vilken typ av boplatsmaterial kan knytas till järnåldern i kustregionen? 

-vilka förändringar genomgår boplatsmaterialets sammansättning över tid? 

-kan det teknologiska skiftet, från stensmide till metallhantering, spåras i materialet? 

  

Utifrån de antydningar till förändringar i bosättningsmönster som kan ses i det arkeologiska materialet 

längs Norrbottenskusten, är det också intressant att studera om och hur järnteknologins introduktion 

påverkar samhället i detta område. Genom att jämföra fyndinnehåll, fyndspridningar, närvaro och 

frånvaro av fynd på boplatserna samt deras geografiska belägenhet, får vi ledtrådar till de olika boplat-

sernas funktion, men också ledtrådar till de förhistoriska människornas rumsliga och symboliska upp-

fattningar.  

 

Variationen av olika typer av boplatser, med olikartat fyndinnehåll och läge, beskrivs ofta ur ett funk-

tionellt perspektiv, där jakt- och fångstsamhället följer en årstidsmässig rytm utifrån naturresursernas 

variation under året. Variationer i boplatsmaterial kan likaväl bestå av att olika grupper med olika tra-

ditioner och kunskaper nyttjade boplatserna inom ett och samma område. Under en tid av förändring 

får man också reflektera kring om upptagandet av en ny teknologi skett samtidigt inom alla områden. 

Om teknologin inte slår igenom samtidigt får man under en inledande fas ett brett spektra av boplatser 

med olikartat fyndinnehåll. Några grundläggande frågor i anknytning till detta är: 

 

-finns det variationer i boplatsmaterialets sammansättning mellan olika områden längs Norrbottens-

kusten? 

-hur kan variationen i så fall förklaras? 

-påverkas bosättningsmönstret i kustområdet under järnåldern av järnteknologins introduktion? 

 

För att förstå en teknologisk förändring måste vi också förstå dess bakomliggande orsaker och i vilken 

kontext förändringen sker. Med tanke på det teknologiska kunnande som metallhanteringen kräver och 

det lärlingssystem som måste ha funnits, ligger det nära till hands att anta att upptagandet av ny kun-

skap är en del i en strävan efter identitet och gemenskap. Förändringar bör därför inte bara betraktas i 

ett ”inomperspektiv” utan också i stor utsträckning ses som ett resultat av en interaktion mellan olika 

samhällen, med ständiga utbyten av information och kunskap. Därmed är det också viktigt att studera 

hur den teknologiska nivån ser ut i omgivande samhällen/områden under samma tid. Frågor som blir 

viktiga att diskutera i detta sammanhang är: 

 

-vilken typ av järnbearbetning kan konstateras längs delar av Norrlandskusten och i den norra delen av 

Fennoskandien? 

-kan man med utgångspunkt i det daterade materialet i dessa områden diskutera eventuell tekniksprid-

ning? 

 

1.4 Metod och material 
Rent metodiskt kommer en stor del av uppsatsarbetet att bygga på jämförande studier av den lokala 

kronologi som tagits fram i samband med undersökningarna längs Haparandabanan och tidigare un-

dersökta och framinventerade boplatser i Norrbottens kustland. Vidare kommer materialet att sättas in 

i ett större sammanhang för att belysa samhällets relationer till omgivande områden. 

 

Inledningsvis kommer det framinventerade kustnära materialet i Norrbottens län att studeras. Forn-

lämningar belägna mellan 10-25 m ö h kommer, i det digitala fornlämningsregistret (FMIS), att gås 

igenom med avseende på förekomst av stenmaterial och rester efter metallhantering. Därefter kommer 

vidare bearbetning och tolkning att ske i ArcGIS.  

 

En översikt över de boplatser som undersökts i Norrbottens kustland finns redan framtaget i samband 

med slutrapporteringen av Haparandabanan (Bennerhag 2009a). Detta material kommer också att ingå 

i analysen. 
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1.4.1 Det inventerade materialet 

Det framinventerade materialet består huvudsakligen av lämningar i FMIS som tillkommit vid Riksan-

tikvarieämbetets andragångsinventering mellan åren 1984-1994. Ett antal lämningar har även till-

kommit genom arkeologiska utredningar och tips från allmänheten. Delar av kustområdet inventerades 

också under 1990-talet av lokala ortsbor (Stahre & Nilsson 1998). Lämningarna som påträffades vid 

denna inventering finns registrerade i FMIS med antikvariska statusen ”uppgift om”, på grund av att 

majoriteten av lämningarna inte granskats av antikvarisk personal. Detta innebär att dessa lämningar är 

osäkra vad gäller lämningstyp och antikvarisk status.  Under år 2000 inleddes också inventeringar ge-

nom projektet Skog och historia i Norrbottens län. Inventeringarna kom delvis att beröra kustområdet 

(Kresa 2000). Samtliga lämningar i detta material granskades under år 2001 (Hedman 2001). 

 

Den fornminnesinformation som ligger till grund för analysen består av ett datauttag över Norrbottens 

län nedladdat från FMIS under våren 2009. Då fyndmaterialet ligger i fokus har lämningstyperna bo-

platsområden, boplatser och fyndplatser valts ut, eftersom dessa lämningstyper innehåller fyndmateri-

al. Då boplatsområden och boplatser är sammansatta lämningstyper kan de även innefatta enkla läm-

ningstyper som härdar, boplatsvallar, kokgropar och boplatsgropar. Dessa lämningstyper har dock ute-

slutits ur analysen, då de inte innehåller något fyndmaterial.  

 

Lämningarna har vidare selekterats i höjdintervallet 10-25 m ö h, eftersom lämningar belägna inom 

dessa intervall, enligt strandförskjutningskurvorna för övre Norrland, (Broadbent 1979:215) med stor 

säkerhet kan antas tillhöra järnåldern. De utvalda lämningarna har sedan genomgåtts med avseende på 

förekomst av skörbränd sten, bearbetat stenmaterial, brända ben, keramik samt metaller och metallhan-

teringsrester. Förekomst av någon av dessa boplatsindikerande material har registrerats i tabell för re-

spektive lämning. 

 

För att kunna hantera och separera lämningarna under olika tidshorisonter har de delats in i olika höjd-

intervaller med 5 m ekvidistans. Indelningen i intervaller har gjorts för att passa den kronologi som 

tagits fram för Haparandabanan. För lämningar som ligger inom flera intervall, till exempel 15-20 och 

20-25, så har lämningen förts till det intervall som majoriteten av lämningen ligger inom. Urvalet har 

utförts digitalt i programmet ArcGis. Lokalerna har därmed inte sökts ut via de höjder som angivits i 

inventeringsböckerna, där de är inprickade i skalor motsvarande ekonomiska kartan. Detta innebär att 

vissa lokaler fått ”nya” höjder som inte stämmer med inventeringsböckernas uppgifter.  

 

Inom respektive höjdintervall har endast de havsstrandbundna lokalerna valts ut, för att med säkerhet 

kunna knyta dem till rätt tidsperiod. Med hjälp av rasterhöjddata i 5 m intervall har forntida strandlin-

jer konstruerats i ArcGis och genom detta har lokalerna bedömts om de varit havsstrandbundna eller 

ej. Utgångspunkten har varit att havsvikar, öar och mynningsområden varit attraktiva boplatslägen un-

der förhistorisk tid (Liedgren och Hedman 2005). Vid urvalet uppstod flera problem, då vissa läm-

ningar vid nutida sjöar och vattendrag (älvar) kan ha utgjort bra boplatslägen både vid en forntida 

havsstrand och i en inlandsmiljö. Boplatsmaterialet har då det varit möjligt fått vara styrande för urva-

let, t ex finns en boplatslämning i Piteå socken (Raä 230) belägen inom höjdintervallet 20-25 m ö h. 

Den innehåller rödbränd sand, slagg, skörbränd sten, bränd lera, flinta samt brända ben och bedöms 

utifrån fyndmaterialet vara en smideshärd som hör till perioden folkvandringstid/vendeltid. Den är 

därmed inte havsstrandbunden.  

 

Spridningsbilder över de olika fyndmaterialen och höjdintervallen har upprättats med hjälp av stapel-

diagram i ArcGis, där olika fyndkategorier valts ut och kombinerats inom olika höjdintervall.  

 

När det gäller den jämförande analysen har samtliga lämningar innehållande boplatsmaterial, oavsett 

antikvarisk status, tagits med. Det finns därför lämningar innehållande boplatsmaterial i artikeln som 

inte har antikvariska bedömningen ”fast fornlämning”. Dessa lämningar har tagits med eftersom de 

bedöms indikera förhistorisk aktivitet. Sannolikheten att fyndmaterialet är felbedömt anses ej lika stor 

som om det hade varit fråga om andra typer av synliga anläggningar, som t ex gropanläggningar. Ett 

antal lokaler av de med statusen ”uppgift om” har även besökts av författaren och på så sätt har en del 

av materialet säkerställts. Här bör också nämnas, att det även i det granskade materialet, kan finnas 
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felbedömningar framför allt vad gäller stenmaterialet. Då fyndmaterialet från fornminnesinventeringen 

är genomgånget av och fyndfördelat till Norrbottens museum har boplatsmaterialet kunnat kontrolle-

ras. Ett par justeringar vad gäller uppgiften om stenmaterial har fått göras. 
 

1.4.2 Det undersökta materialet 

Det jämförda materialet härrör från de undersökningar som utfördes i Norrbottens kustområde från 

mitten av 1980-talet fram till 2009 (Wallerström 1988, Nilsson 1989, Lundin 1992, Feldt 1993, Färjare 

1995, Bennerhag & Norberg 2001, Östlund m fl 2006, Palmbo 2008, Bennerhag m fl 2008, Bennerhag 

2009a, b). Den största delen av dessa undersökningar är sk exploateringsundersökningar, men ett par 

undersökningar har också utförts inom ramen för fornminnesinventeringen. Under 2008 genomförde 

också Norrbottens museum en mindre forskningsundersökning av en av de lägst liggande boplatsval-

larna i länet (Raä 90, Nederluleå socken). Resultaten från denna undersökning är ännu så länge under 

bearbetning (Bennerhag manus), men kommer delvis att användas i föreliggande uppsats. 

 

Det undersökta materialet har gåtts igenom med avseende på säkra daterade kontexter och de fynd som 

kan knytas till dessa. Tabeller har upprättats för samma fyndkategorier som använts vid analysen av 

det inventerade materialet för att på så sätt skapa ett jämförande material. Bearbetning av materialet 

och lämningarnas geografiska belägenhet har utförts i ArcGIS, där spridningsbilder har upprättats för 

respektive tidsintervall. Spridningsbilderna har sedan jämförts med det inventerade materialet som 

framkommit längs med Norrbottenskusten med utgångspunkt i den kronologi som upprättats för Hapa-

randabanan. 

 

2. Kunskapsläge och tidigare forskning 
 

2.1 Järnålder i Norrbottens kustland 
Kunskapen om samhället i kustområdet under järnålder är mycket liten. Detta beror till största delen 

på att så få arkeologiska undersökningar har berört denna region och att de undersökningar som utförts 

har varit mycket små till ytan. Endast enstaka
14

C-dateringar har utförts inom boplatserna och då ofta 

på enskilda anläggningar som sällan har haft någon relation till de områden där fyndmaterial fram-

kommit. Det boplatsmaterial, som trots allt kanske har en periodsammanhängande karaktär under järn-

åldern, har därför varit svårt att identifiera. 
  

Den bild som skisserats av järnåldern i kustregionen bygger i stor grad på de lämningar som påträffats 

vid Raä:s inventeringar i området. Vid inventeringarna har man påträffat kokgropar som anläggs i sto-

ra koncentrationer längs Bottenvikens kust. De har utifrån sin höjd över havet antagits tillhöra den äld-

re delen av järnåldern (Arkeologi i Norrbotten 1998:36-37) och har utifrån sitt läge satts i samband 

med säljakten för framställning av tran eller annan beredning av sälkött (Lundin 1992, Forsberg 1999). 

Med ledning av det fåtal undersökningarna som utförts längs Norrlandskusten och som gett dateringar 

till denna period, verkar det dock som man vid den här tiden förlägger sina verksamheter och boplatser 

både en bit från dåvarande strandlinje men även vid strandlinjen (Wallerström 1988, Lindqvist 

1995:39-41, Forsberg 1999:269-271, Bennerhag & Norberg 2001, Norberg 2008). Att boplatsernas 

läge i landskapet varierar så pass mycket kan betyda att kustsamhällena vid den här tidpunkten står 

inför en omorganisationsfas. På flera av de undersökta lokalerna med indragna lägen från den här tid-

punkten i Västerbotten påträffas tamboskap i benmaterialet på boplatserna samt sädesslaget korn 

(Forsberg 1999:279). Det här indikerar att åtminstone delar av samhället provar på jordbruk och bo-

skapsskötsel medan andra fortfarande är marint fokuserade. Något liknande har ännu inte konstaterats 

för Norrbotten på boplatserna eller i pollenanalyserna. 

 

Under den yngre järnåldern påträffas vid den här tiden tomtningar som antagits tillhöra säljägare, men 

någon övrig järnåldersbebyggelse har ännu inte lokaliserats. Två gravhögar är påträffade i Norrbotten, 

varav den ena, Sangisgraven i Nederkalix socken, är arkeologiskt undersökt och daterad till yngre 

järnålder. Ytterligare en skadad grav från vikingatid är påträffad i Överluleå socken (Arkeologi i Norr-

botten 1998). I övrigt finns ett antal rösen och stensättningar på låga nivåer som kan tillhöra olika de-
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lar av järnåldern, bl a ett gravröse utanför Jävre som har daterats till romersk järnål-

der/folkvandringstid. Dateringen är baserad på ett fynd av ett bronssmycke (fig 2) som antas ha östliga 

influenser från den s k Ananinokulturen (Arbman 1932-1933). 

 

 

 
  Figur 2. Bronssmycket från Jävre. 

 

 

Ett antal rektangulära kokgropar har undersökts i Norrbotten, där samtliga gett dateringar till järnål-

dern, flertalet till den yngre järnåldern. Möjligt är att de rektangulära kokgropar som påträffats i 

skogsmarkerna i kustområdet tillhör denna tidsperiod. De utgör i så fall en viktig indikator på var man 

kan finna en del av järnåldersbebyggelsen under den här tiden (Melander 1986, Norberg 1996). 

 

2.2 Metallhantering och järnframställning i övre Norrland 
Forskningen kring den förhistoriska metallhanteringen i övre Norrland är hitintills mycket sparsam. 

Den kunskap som finns bygger i stor utsträckning på de lösfynd som påträffats i regionen. Inga Ser-

ning (1960) är en av förgrundsfigurerna när det gäller järnåldersforskningen. Genom sin publikation 

”Övre Norrlands järnålder” ger Serning en bra översikt av de fynd som påträffats i Övre Norrland och 

som tillhör det första årtusendet efter Kristi födelse. Den tidiga forskningen präglas av föremålsstudi-

er, där ursprungsområde och spridningsvägar diskuteras. 

 

Först under slutet av 1980-talet diskuteras möjligheten till en inhemsk metallhantering i övre Norrland. 

Med utgångspunkt i de påträffade järnframställningsplatserna i norra Finland, med dateringar till för-

romersk järnålder (Mäkivuoti 1987), öppnades plötsligt möjligheten till en tidig inhemsk järnfram-

ställning även i detta område (Forsberg 1989).  Fynden i norra Finland ansågs ha sitt ursprung inom 

den sk Ananinokulturen, som låg i Centralryssland invid Volga-Kama floden. I detta område förekom 

järnhanteringen mycket tidigt (Forsberg 1993/94:174). Baudou (i Hulthén 1991) menar att de slagg-

fyndigheter som påträffats i norra Norrlands inland är ett resultat av ett östligt inflytande i regionen, 

till skillnad från den omfattande järnhantering som påträffats i Jämtlandsområdet, vilken, enligt Bau-

dou (i Hulthén 1991) hade ett helt annat ursprung. 

Den tidiga introduktionen av metallurgin i norra Skandinavien har även diskuterats av Birgitta Hulthén 

(1991). Hon menar att det finns en stark koppling mellan asbestmagrad keramik och metallhantering 

och att kärlen spelade en viktig roll vid introduktionen av metaller i samhället (1991:16). Hulthén de-

lar in keramiken i två grupper, i asbestkeramik som innehåller 50-60 % magring och asbestgods med 
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90 % magring. Asbestkeramiken dateras till 1800-500 f. Kr. medan asbestgodset har en datering till 

yngre bronsålder- Kr. f. Korfattat utgår hon ifrån att asbestkeramiken lämpar sig väl att fylla med glö-

dande kol och hetta upp gjutformar för bronstillverkning. Asbestgodset har däremot kunnat användas 

som reduktionsugnar vid framställning av järn. Asbestgodset ska kunna klara temperaturer på upp till 

900-1100 grader utan att spricka sönder och borrade hål i kärlen skulle dessutom kunna fungera som 

syreintag (Hulthén 1991:13, 32f). Något som talar för denna teori är fynd av fastbränd slagg på insidan 

av asbestgods från Kautokeino i Finland, Vilhelmina i Västerbottens län och Arvidsjaur i Norrbottens 

län (Hulthén 1991:34). Flera forskare har dock ifrågasatt denna tolkning (Espelund 1992, Sundqvist 

2000) och menar bl a att förekomster av asbestkeramik och asbestgods är mycket vanligt förekom-

mande i hela norra Skandinavien, medan metallrelaterade slaggförekomster inte är lika vanliga. Möjli-

gen kan kärlen ha använts vid smidesprocessen där t ex knivar skulle härdas, eftersom slaggen har en 

smälttemperatur på 1150 grader och kärlen därför skulle spricka. 

 

Järnframställningsproblematiken har även diskuterats under senare tid av Liedgren och Hedman 

(2005:11f) i deras utvärdering av fornminnesinventeringen. De lyfter särskilt fram en lokal som påträf-

fats i Vivungi (Raä 723, Jukkasjärvi socken) i den nordöstra delen av Norrbotten, som en av de mer 

intressanta när det gäller möjligheten att järnframställning har skett på platsen (Liedgren och Hedman 

2005:12). Där finns slaggrester registrerade tillsammans med boplatsmaterial i form av skörbränd sten, 

brända ben samt kvarts och kvartsit. I närheten finns också kolningsgropar (Raä 717, Jukkasjärvi 

socken). Liedgren och Hedman (2005) anser att lokalen från Vivungi har element från järnframställ-

ning genom kombinationen av innehåll av slagg och att den ligger i närheten av en lokal med kol-

ningsgropar. Via en diskussion kring att kolningsgropar kan höra samma med både järnframställning 

och smide drar de slutsatsen att lokalen rimligtvis hör samman med smide. De anser vidare att den öst-

ra delen av Norrbotten är ett troligt område att söka de första spåren efter metallhantering i länet. Lo-

kalen i Vivungi är onekligen mycket intressant genom sin kombination av slagg och kolningsgropar. 

Resterna efter kvarts och kvartsit inom lokalen talar också för ett ursprung till den äldre delen av järn-

åldern.  

 

2.3 Tidigare studier med utgångspunkt i fornminnesregistret 
Några studier med utgångspunkt i fornminnesregistret berör järnåldern i Norrbottens kustområde. 

 

Vid Riksantikvarieämbetets fornminnesinventering i Norrbottens kustland har ett stort antal kokgropar 

registrerats. Kokgroparna har genom strandlinjedateringar förts till yngre bronsålder/äldre järnålder 

(Arkeologi i Norrbotten 1998). Kerstin Lundin (1992) har med utgångspunkt i fornminnesregistret 

gjort en studie över kokgroparnas funktion i Norrbottens kustland. Som jämförande material har hon 

även använt sig av undersökningar som utförts på kokgropar både i kustlandet och inlandet. 

 

Förekomsten av kokgropar är som störst i området mellan Luleå och Boden (Lundin 1992:158). Norr 

om detta område förekommer koncentrationer av kokgropar i anslutning till älvarna, men däremellan 

finns endast enstaka förekomster. Även söder om Luleå/Boden området förekommer endast enstaka 

kokgropar (Lundin 1992:160). Sett till höjden över havet så finns de flesta kokgroparna inom interval-

len 25-30 m ö h respektive 40-45 m ö h (Lundin 1992:160). Kokgroparna domineras av runda gropar 

med en skärvstenspackning i botten. Endast en liten del utgörs av rektangulära kokgropar. 

Jämfört med inlandets kokgropar förekommer kokgroparna i kustlandet ofta i större ansamlingar med 

5-12 kokgropar inom varje lokal. I inlandet är motsvarande siffra 1-4 kokgropar. 

 

De dateringar som utförts på kokgropar i kustlandet pekar på att lokalerna har varit knutna till havs-

stranden (Lundin 1992:165). Lundin (1992:166) anser att det troligen är skärgården och de maritima 

resurserna som styrt lokaliseringen. Sälen lyfts fram som ett av de viktigaste bytesdjuren.  

Lundin (1992:168) menar dock, utifrån de dateringar som utförts, att alla kokgropar inom intervallet 

25-45 m ö h inte behöver vara relaterade till en strandlinje. De har nämligen visat sig att förromerska 

dateringar förekommer på lämningar som ligger 30-40 m ö h. 

Lundin (1992:169) tolkar att kokgroparna i Norrbottens kustland har använts för att torka eller på an-

nat sätt tillreda sälkött. En alternativ tolkning är framställning av sältran. Lundin framhåller att kok-
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groparnas lägen talar för att platserna valts med tanke på de maritima resurserna och att de stora anta-

let gropar på lokalerna vittnar om långvarig och intensiv användning av boplatserna. Hon reserverar 

sig dock mot tolkningen och anser att användningen inte helt kan säkerställas, utan det behöver utföras 

analyser på jordprover från kokgroparna för att se om dessa innehåller fett. 

 

Även Liedgren och Hedman (2005:40ff) har studerat lämningar från järnåldern i Norrbottens kustland 

med utgångspunkt i fornminnesregistret. De har gjort en studie av fornlämningar från äldre järnålder i 

kustområdet inom nivåerna 15-25 m ö h. De har genom kartstudier valt ut strandbundna lämningar 

såsom boplatser, boplatsgropar, boplatsvallar, boplatsgropar i klapper, boplatsvallar i klapper, sten-

sättningar, rösen och kokgropar. Vid studien har 285 fornlämningar antagits vara havsstrandbundna. 

Dessa fördelar sig på 83 lokaler.  

 

Tittar man på fördelningen av antalet lokaler inom de olika nivåerna, så kan endast 21 fornlämningar 

knytas till den lägsta nivån. Liedgren och Hedman (2005:41) ställer sig frågande till denna nedtrapp-

ning och anser att den troligtvis har med inventeringsinsatsen att göra och att man inte granskat de 

strandbundna lägena på de lägre nivåerna på samma sätt som de högre. På de övre nivåerna är kokgro-

par och boplatsgropar vanligast, med lokaler innehållande upp till 26-28 gropar. Några boplatser har 

inte registrerats under 15 m ö h. Endast en lokal med boplatsvallar förekommer, Raä 90, Nederluleå 

socken (se nedan). Lidgren och Hedman (2005:44) konstaterar att den äldre järnåldern är dåligt känd 

eftersom det vid jämförelser mellan den reguljära fornminnesinventeringen och specialinsatser som 

har utförts i kustområdet framkommit flera nya lämningar inom de lägre nivåerna. Dessa lämningar är 

dock inte platsledargranskade, varför Liedgren och Hedman (2005:41) inte har valt att ta med dessa 

lämningar i sin studie. 

 

I Erik Norbergs (2008) avhandling diskuteras Norrbottenskusten och dess bosättningsmönster med 

utgångspunkt i de boplatsvallar som registrerats i samband med fornminnesinventeringen i Norrbotten. 

Studien omfattar framförallt tidsperioden 5000-2000 f. Kr., men blickar även framåt in i tidig järnål-

der. Vid genomgången av de kustanknutna boplatsvallarna kan man se en minskningen av boplatsval-

lar på nivåer mellan 40-35 m ö h, motsvarande tidig metalltid (Norberg 2008:165). Norberg beskriver 

detta fenomen som att bosättningsmönstret blir rörligare under slutet av bronsåldern/äldre järnålder, 

med lättare hyddkonstruktioner som följd, vilka inte lämnar särskilt mycket spår efter sig. Boplatsval-

lar saknas ner till ca 25 m ö h, och därefter tar en ny typ av konstruktioner vid, med rektangulära for-

mer (Raä 90, Nederluleå socken, det enda exemplet). Norberg drar här paralleller till tomtningarna ute 

vid kusten och menar att de är den nya generationens boplatsvallar. Den ökade rörligheten i samhället 

förslås av Norberg (2008:165, 180, 181) ha sin förklaring i att samhället är tvungen att anpassa sig till 

nya förhållanden. Den främsta orsaken anser Norberg inte vara förändringar i näringsfånget och re-

surstillgången, utan en interaktion med omgivande samhällen (jordbrukare och inland). Han anser att 

det är möjligt att de influenser av sydskandinaviska grupper som kan ses i materialet under senneoliti-

kum är ett uttryck för att dessa grupper möjligen hamnade i konflikt med kustgrupperna i norr. Den 

likartade materiella kulturen som kan ses från tidig metalltid och framåt i både kust och inland i de 

norra delarna av Sverige skulle i så fall vara ett uttryck för en ökad mobilisering av grupperna i norr 

som ett motstånd mot de sydskandinaviska grupperna (Norberg 2008). 

 

 

3. Det arkeologiska materialet 
 

3.1 Det framinventerade materialet längs Norrbottenskusten 
Längs Norrbottenskusten finns det totalt 50 lämningar innehållande boplatsindikerande material, som 

kan antas vara havsstrandbundna inom intervallet 25-10 m ö h. Av dessa hör merparten till förromersk 

järnålder. Det boplatsindikerande materialet består av slagen kvarts och kvartsit, flinta (troligtvis 

eldslagningsflinta), metaller, metallhanteringsrester, keramik, brända ben och skörbränd sten. Den 

skörbrända stenen dominerar boplatsmaterialet inom samtliga intervaller. 
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3.1.1 Intervallet 20-25 m ö h (motsvarande sen bronsålder-äldre järnålder) 

Inom intervallet 20-25 m ö h, vilket motsvarar tiden sen bronsålder - äldre förromersk järnålder, har 35 

lämningar innehållande fyndmaterial registrerats längs Norrbottenskusten, som kan knytas till en forn-

tida strandlinje (fig 3). Samtliga lokaler utgörs av boplatser eller boplatsområden (bilaga 1). De flesta 

av boplatserna har anlagts på öar i skärgården, totalt 23 stycken. Resterande boplatser har anlagts på 

fastlandet i mynningsområden och de inre delarna av havsvikar. Endast en boplats har anlagts på fast-

landet i ett havsstrandnära läge. Det boplatsindikerande fyndmaterialet inom detta intervall består av 

skörbränd sten, kvarts, kvartsit, flinta, keramik och brända ben. De flesta lämningarna innehåller en-

bart skörbränd sten medan ungefär en tredjedel av lokalerna innehåller både skörbränd sten och kvarts. 

Endast två lokaler uppvisar en större variation i fyndsammansättningen än de övriga, då dessa innehål-

ler skörbränd sten, kvarts, kvartsit, flinta och brända ben respektive skörbränd sten, kvarts, brända ben 

och asbestkeramik. Frånvaron av metaller och slagger indikerar att järnet inte introducerats i samhället 

i någon större grad. Stensmidet utgör däremot basen i teknologin, där kvartsen dominerar som råmate-

rial. På en av boplatserna finns dock en viss variation i valet av redskapsmaterial, där förekomsten av 

kvartsit och flinta får ses som exotiska material i kustområdet. De lämningar som innehåller slaget 

stenmaterial fördelar sig framförallt i området mellan Luleå älvdal och Sangis älvdal. Det är även i 

dessa älvdalar där de största koncentrationerna av boplatser innehållande fyndmaterial finns. 

 

 

 
Figur 3. Framinventerat boplatsmaterial i intervallet 20-25 m ö h. Varje stapel motsvarar en boplats/lokal.  

Ur karta © Lantmäteriet Gävle 2010. Medgivande I 2010_00207.  

Kartbearbetning: Carina Bennerhag & Staffan Nygren © Norrbottens museum. 
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3.1.2 Intervallet 15-20 m ö h (motsvarande yngre förromersk järnålder - romersk järnålder) 

Inom höjdintervallet 15-20 m ö h sker en dramatisk minskning av antalet havsstrandbundna lokaler 

innehållande fyndmaterial. Totalt har endast sju lokaler registrerats (fig 4). Lokalerna indikeras under 

denna tid av skörbränd sten, kvarts, kvartsit och slagg (bilaga 2). Inget benmaterial har påträffats på 

någon av lokalerna. De båda boplatserna som innehåller slagg har anlagts i ett relativt exponerat läge 

ut mot havet, intressant nog i områdena utanför de större älvdalarna (Luleå och Kalix älvdalar). Två av 

boplatserna innehållande kvarts och skörbränd sten är belägna på en större ö eller halvö och övriga 

boplatser, en innehållande skörbränd sten och den andra både kvarts och skörbränd sten, i ett något 

mer indraget läge i den inre delen av en havsvik. Slaggfynden indikerar att metallhanteringen nu intro-

duceras i samhället samtidigt som stenteknologin lever kvar. Eftersom slaggen inte har analyserats går 

det inte att avgöra om den härrör från framställning eller smide. 

 
 

 
Figur 4. Framinventerat boplatsmaterial i intervallet 15-20 m ö h. Varje stapel motsvarar en boplats/lokal.  

Ur karta © Lantmäteriet Gävle 2010. Medgivande I 2010_00207.  

Kartbearbetning: Carina Bennerhag & Staffan Nygren © Norrbottens museum. 

 
 

3.1.3 Intervallet 10-15 m ö h (motsvarande folkvandringstid - vikingatid) 

Inom det lägsta höjdintervallet, där lämningarna inte kan vara äldre än från folkvandringstid finns to-

talt åtta lokaler innehållande fyndmaterial registrerade (fig 5). Sex av lokalerna utgörs av boplatser 

som uteslutande innehåller skörbränd sten. Övriga lokaler utgörs av fyndplatser (bilaga 3). På en av 

fyndplatserna har ett kedjesmycke av brons, tillhörande vikingatid, påträffats (Serning 1960:161). Den 

andra fyndplatsen utgörs av en slaggförekomst som enligt FMIS ej är besiktigad. I beskrivningen finns 

dock uppgifter om att det kan vara fråga om järnslagg. Slaggen har påträffats i ett potatisland, vilket 

skulle kunna tala för att den är av yngre datum. Hälften av de registrerade lämningarna inom höjdin-

tervallet förefaller ha anlagts i ett exponerat havsstrandnära läge och hälften i ett indraget läge i en 
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havsvik. Fördelningen av boplatserna och fyndplatserna älvdalsvis visar att både Piteå älvdal och Tor-

ne älvdal i princip saknar kustanknutna boplatser som indikeras av fyndmaterial. 

Intressant nog har inget stenmaterial registrerats inom detta höjdintervall. Det boplatsindikerande ma-

terialet från denna tid visar att stenteknologin helt upphört längs Norrbottenskusten. Detta innebär tro-

ligtvis att samhället nu har en ekonomi som helt är baserad på järn, trots att järnfynd och slaggrester är 

relativt sällsynta. 

 
 

 
Figur 5. Framinventerat boplatsmaterial i intervallet 10-15 m ö h. Varje stapel motsvarar en boplats/lokal.  

Ur karta © Lantmäteriet Gävle 2010. Medgivande I 2010_00207.  

Kartbearbetning: Carina Bennerhag & Staffan Nygren © Norrbottens museum. 

 

 

3.2 Det undersökta materialet längs Norrbottenskusten 
Längs Norrbottenskusten har det fram till 2009 endast utförts ett 10-tal undersökningar som genom 
14

C-dateringar kunnat knytas till perioden järnålder. De flesta av undersökningarna som utförts har 

varit mycket små till ytan och det är endast under senaste åren, som större undersökningar och stora 

serier av 
14

C-dateringar utförts. Fram till 2007 fanns det endast ett 30-tal 
14

C-dateringar som kunde 

knytas till järnåldern längs Norrbottenskusten, att jämföras med de dryga 50-talet 
14

C-dateringar som 

utfördes i samband med undersökningarna längs Haparandabanan under 2007 (Bennerhag 2009a). 

 

Eftersom ett flertal av boplatserna, som undersökts de senaste åren, har dateringar som spänner över 

flera tidsperioder, presenteras det undersökta materialet lokal för lokal, från söder till norr. Därefter 

kommer en kronologisk redovisning av det framkomna boplatsmaterialet att göras, enligt samma in-

delning som det inventerade materialet, så att dessa blir jämförbara. 
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3.2.1 Vallen, Raä 90, Nederluleå socken 

Under 2008 utförde Norrbottens museum en arkeologisk provundersökning av en av de lägst liggande 

boplatsvallarna i Norrbotten, belägen på Sågberget utanför byn Vallen söder om Luleå (Bennerhag, 

manus). Lämningarna utgörs av en lokal med sammanlagt 11 stycken rektangulära boplatsvallar, be-

lägna 27 m ö h. Vid utgrävningarna undersöktes en av boplatsvallarna. Centralt i anläggningen fram-

kom en härd, innehållande skörbränd sten, slagger, glödskal, sprutslagg, brända ben och asbestmagrad 

keramik. I själva golvytan och även i den uppkastade vallen påträffades avslag och skrapor i kvarts 

samt ytterligare asbestmagrad keramik. Tre prover sändes för 
14

C-analys (kol från ett parti av vägg-

konstruktionen, brända ben från den centralt belägna härden och sot/kol från insidan av en av keramik-

skärvorna som påträffades i ena vallpartiet). Samtliga dateringar hamnade inom intervallet 180 BC-80 

AD (cal 2 sigma, Ua 36800, Ua 36801, Ua 36 802) vilket ger en nyttjandetid runt Kristi födelse. De 

brända benen har identifierats som däggdjur av större, medelstor och mindre storlek (troligtvis landle-

vande), eventuellt horn samt gädda. Det metallurgiska materialet har genomgått en arkeometallurgisk 

analys som visar att järnsmide har utförts i bostaden (Grandin 2008). Den största delen av det metal-

lurgiska materialet består av glödskal, av vilka flera är tunna, metallglänsande och starkt magnetiska. 

Dessa bildas vid sekundärsmidet, då föremål tillverkas. I materialet finns även en del grövre glödskal 

samt kulformade och droppformade slagger. Dessa har troligtvis bildats samtidigt som de tunna glöd-

skalen, men det kan inte uteslutas att de kommer från ett tidigare skede av smidet innan föremålet har 

fått färdig form och smeden har påbörjat bearbetningen av sin järnråvara, som kan ha varit någon form 

av ämnesjärn. Smideshärden har troligen varit uppbyggd av stenar som ingått som en del av härdens 

väggar. Detta visar ett par stenar med en tunn hinna slagg, påträffade i härden. Slagg bildas ofta på 

härdens väggar, bl a vid blästeringången eftersom det i dessa områden finns god tillgång på syre. Även 

delar av smidesskållor påträffades i härden, men dessa saknar yttre former som skulle kunna ge ytter-

ligare information om härdens utseende 

 

3.2.2 Näverberget, Raä 601, Nederluleå socken 

Under åren1999-2000 undersökte Norrbottens museum en boplats av stenålderskaraktär på Näverber-

get söder om Luleå (Bennerhag och Norberg 2001). Dateringar visar att området till största delen an-

vänts mellan 2400-1600 f. Kr. Näverberget utgjorde då en ö i den dåtida skärgården. Från platsen finns 

också dateringar till förromersk järnålder och tidig vikingatid. Boplatsen var vid tiden för förromersk 

järnålder, kustnära, men inte strandbunden, utan hade 250-300 m till närmsta havsstrand. Dateringen 

är dock något osäker, då kontexten snarare hör samman med den äldre fasen, under senneolitikum. 

Den vikingatida dateringen härrör från en rektangulär kokgrop belägen ca 45 m ö h. Då var området 

inte längre strandnära utan hade någon kilometer till dåvarande kust. 

 

3.2.3 Kvavaträsket, Raä 909, Nederluleå socken 

1988 undersökte Raä Fr-nord en kokgrop vid Kvavaträsket i Nederluleå socken. I gropen fanns en 

skärvstenspackning och ett kollager. Höjden över havet uppgår till 25 m. En 
14

C-datering gav resultatet 

2375±285 BP (Lundin 1992:152-153). En kalibrering ger en datering till 850-100 BC (cal 1 sigma) 

alternativt 1200 BC-300 AD (cal 2 sigma). Utifrån höjden över havet är en bakre datering till ca 600 

BC möjlig. 
 

3.2.4 Orrbyn, Raä 414 och 416, Nederluleå socken 

1993 undersökte Norrbottens museum två runda kokgropar (Raä 414, belägen 30 m ö h samt Raä 416, 

belägen ca 40 m ö h) i Orrbyn utanför Råneå (Färjare 1995). 
14

C-analysen gav dateringar till 590-390 

BC (cal 2 sigma, St 13725) respektive 550-150 BC (cal 2 sigma, St 13724) samt 550-150 BC (cal 2 

sigma, Ua 3954) respektive 240 BC-10 AD (cal 2 sigma, St 13726). Dateringarna visar att Raä 414 

kan vara något äldre än Raä 416 trots att Raä 414 var belägen på en lägre nivå över havet (Färjare 

1995). Utanför en av kokgroparna (Raä 414) påträffades också aktivitetsytor i form av en skärvstens-

koncentration samt en yta med brunfärgad jord innehållande skörbränd sten och brända ben. Ytterliga-

re brända ben påträffades också i en intilliggande provgrop. De brända benen har identifierats som säl 

(sälklo), fisk och däggdjur (ev ekorre). Vid undersökningen togs också fosfatprover utanför en av kok-
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groparna (Raä 414), vilket resulterade i höga värden på 2466 respektive 2391 ppm P. Detta har tolkats 

som att kokgroparna kan ha använts till sältransframställning.  
 

3.2.5 Kosjärv, Raä 510, Töre socken 

Under 2006 undersökte Norrbottens museum en boplats och fem kokgropar (tre runda och två rek-

tangulära) vid Kosjärv utanför Kalix (Östlund m fl 2006). Undersökningarna föranleddes av Banver-

kets planer på att bygga ny mötesstation för järnvägen i området. Lokalen ligger ca 45 m ö h och date-

ras från yngre bronsålder till vikingatid. Vid undersökningarna framkom boplatsmaterial inom två 

ytor, kallade A och B. 

 

Yta A dateras, genom en 
14

C-analys av brända ben från en avfallsgrop (anl 15) till 50 BC-90 AD (cal 2 

sigma, Ua 33180). Inom ytan påträffades skörbränd sten, brända ben, restprodukter från stensmide i 

kvarts, kvartsit och flinta, ett fåtal föremål i form av skrapor i kvarts, asbestkeramik och rester efter 

metallhantering. Metallhanteringsresterna har inte genomgått någon arkeometallurgisk analys, varför 

ursprunget är osäkert. Troligt är dock att det rör sig om smide pga den ringa mängden material. De 

brända benen har identifierats som vikaresäl, gädda, lake, sik, karpfisk, bäver och hare. Vid undersök-

ningarna utfördes en fettsyraanalys på två av de påträffade keramikskärvorna. På en av skärvorna kun-

de man intressant nog konstatera rester efter animaliska fetter som kan härröra från idisslare (nöt, get, 

får, hjortdjur). Detta var mycket intressant eftersom man i benmaterialet inte kunnat identifiera dessa 

arter. På den andra skärvan som analyserades fanns indikatorer på animaliska och vegetabiliska fetter. 

Det fanns även indikationer på kolhydrater i någon form som stärkelse, cellulosa eller annat. Antingen 

har kärlet använts för någon form av mat för vilken vi saknar referenser eller så har kärlet använts till 

något annat än just matlagning. 

 

Yta B består av ett mindre område innehållande skörbränd sten och en anläggning (anl 13) som dateras 

till 320-200 BC (cal 2 sigma, Ua 33179). I anläggningen påträffades brända ben och ett järnföremål 

som i det närmaste kan liknas vid en tillplattad nål (fig 6). De brända benen har identifierats som gäd-

da, lake, karpfisk och kopparödla. 

 

 

 
 Figur 6. Det nålliknande järnföremålet från Kosjärv är drygt 4 cm långt och  

 något tillplattat i ena änden. Foto: Staffan Nygren © Norrbottens museum. 

 

 

Utöver de två boplatsområdena undersöktes även fem kokgropar, varav tre runda och två rektangulära. 

De runda kokgroparna har dateringar som spänner från 790-340 BC (cal 2 sigma, Ua 33210, Ua 

33213, Ua 33214), medan de rektangulära har dateringar från 570-780 AD (cal 2 sigma, Ua 33211, Ua 

33212). Vid en fettsyraanalys av jordprover tagna från samtliga undersökta kokgropar kunde konstate-

ras att det generellt sett fanns låga rester efter lipider, men att det var en något högre halt av lipidrester 

i de runda kokgroparna än i de rektangulära. Lipiderna kommer troligen från tillfört nedbrutet växtma-
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terial. Det fanns därmed inga indikationer på animaliska fetter. Vid en makrofossilanalys på jordprover 

från kokgroparna kunde konstateras framförallt kottefjäll från tall eller gran. I ett av proverna från en 

av de rektangulära kokgroparna framkom dock brända benfragment, varav ett kunde identifieras som 

fisk. 
 

3.2.6 Granån, Raä 145, Nederkalix socken 

1986 undersökte Norrbottens museum en boplats vid Granån i Kalix kommun (Wallerström 1988). 

Boplatsen bestod av ett område med kokgropar, boplatsgropar och fynd av asbestkeramik, kvartsskra-

por och kvartsavslag över ett ca 190x170 m stort område (N-S). Höjden uppgick till 30-40 m ö h. Vid 

utgrävningarna undersöktes tre kokgropar samt några mindre områden utanför. Kokgroparna har date-

rats till den äldre delen av järnålder ca 550-360 BC (cal 1 sigma, St 10666, 10668 och St 10669). I de 

områden som undersöktes i anslutning till kokgroparna framkom fynd av kvarts, brända ben, skör-

bränd sten och talkmagrad keramik. Det fyndförande området har inte daterats. 

 

Ytterligare fyndmaterial i form av asbest- och talkmagrad keramik samt skrapor och avslag i kvarts har 

påträffats i anslutning till den skogsbilväg som löper genom området. Fynden framkom bl a vid forn-

minnesinventeringen, då lokalen registrerades, samt även vid ett studiebesök på platsen under 2006. 

Intressant nog påträffades även en del av en lerinfodring till en smideshärd i samband med detta stu-

diebesök. Det område där lerinfodringen påträffades har inte varit föremål för undersökning, så date-

ringen är något osäker. 
 

3.2.7 Hällfors, Raä 592, Nederkalix socken 

Under 1993 undersökte Norrbottens museum två förmodade boplatsgropar utanför Hällfors i Kalix 

kommun. Höjden över havet uppgick till 25 m. Groparnas funktion är oklar, men i botten på en av 

groparna fanns ett 0,15 m tjockt lager med sotblandad blekjord. Kol från det sotblandade lagret sändes 

för 
14

C-analys och gav en datering till 180 BC-139 AD (cal 2 sigma, Ua 3956). 

 

3.2.8 Haparandabanan, Raä 708, 722 och 730, Nederkalix socken 

Under 2006 och 2007 utförde Norrbottens museum arkeologiska undersökningar av tre boplatser inför 

byggnationen av Haparandabanan mellan Kalix och Haparanda (fig 7). Undersökningarna gav ett 

oväntat stort och tämligen unikt fyndmaterial i form av metallföremål och metallhanteringsrester med 

dateringar som sträcker sig från förromersk järnålder till vikingatid. Parallellt med metallhanterings-

resterna påträffades också ett omfattande stenmaterial i kvarts och kvartsit vilket har kunnat knytas till 

perioden förromersk järnålder till folkvandringstid (Bennerhag 2009a). 

 

 
Figur 7. Flygbild över en av de undersökta boplatserna längs Haparandabanan. Totalt undersöktes en yta på 

närmare 30 000 kvadratmeter, vilket motsvarar drygt fyra stycken fotbollsplaner. Foto: Staffan Nygren © 

Norrbottens museum. 
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De metallföremål samt rester efter metallhantering som påträffats vid undersökningarna längs Hapa-

randabanan indikerar ett för övre Norrlands del mycket tidigt metallurgiskt kunnande inom järnhanter-

ingen (fig 8). En omfattande arkeometallurgisk analys har utförts av materialet och genom denna har 

två led i smidesprocessen kunnat påvisas. Dels ett mycket tidigt processled, sk primärsmide, som in-

nebär en bearbetning av luppen, och dels ett senare processled, sk föremålssmide (Grandin och Willim 

2008). 

 

Fördjupade analyser av de påträffade metallhanteringsresterna och metallerna har visat att andelen kol 

är mycket hög i järnet, vilket innebär att materialet i själva verket består av stål. Detta gäller även för 

resterna från de tidiga processleden, vilket innebär att stål framställts redan i blästugnen. Även det 

hantverk som kan ses i föremålen indikerar ett högt teknologiskt kunnande med omfattande kunskaper 

inom pyroteknik och metallernas egenskaper (Grandin och Willim 2008). 

 

 

 
 

 
Figur 8. På boplatserna längs Haparandabanan påträffades ett omfattande metallurgiskt  

material i form av slagger. Slaggerna är en restprodukt som bildades vid föremålssmidet.  

På den övre bilden syns slagger som bildas då järnet värms upp i smideshärden och på  

den undre bilden syns glödskal som bildas då järnet hamras ut på ett städ.  

Foto: Olof Östlund © Norrbottens museum. 
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Vid undersökningarna gavs möjlighet att utföra ett mycket stort antal dateringar, då lokalerna vad 

gäller antalet anläggningar och arten av fynd visat sig vara mycket komplexa. Totalt utfördes över 50 
14

C-dateringar inom tre av boplatslokalerna, vilket gav upphov till en mycket detaljerad kronologi. 

Dateringarna utfördes på ett brett spektra av olika fynd och material, för att få en så heltäckande bild 

av lokalerna som möjligt. Därför kom både kol, ben, slagg, metaller och keramik att omfattas av date-

ringarna.  Utifrån 
14

C-dateringarna har en kronologisk uppdelning av boplatserna, fyndmaterialen och 

de olika fyndkategorierna gjorts. De kronologiska data som framkommit vid undersökningarna kan 

rumsligt relateras till följande områden och tidshorisonter: 

 

Fas 1 (500-200 f. Kr) 

De äldsta undersökta områdena tillhör äldre förromersk järnålder. Vid denna tid låg två av boplatserna 

(Raä 708 och 730) på den norra sidan av en större ö i den inre delen av skärgården och den tredje bo-

platsen (Raä 722) på en halvö i en större havsvik. I benmaterialet från Raä 708 och 730 dominerar 

fisk, med inslag av större landlevande däggdjur (älg eller ren) samt mård, bäver och fågel. Intressant 

nog kan inga sälben knytas till perioden. Inom boplatsen Raä 722 har endast enstaka brända ben på-

träffats. Dessa utgörs av däggdjur i räv/hund storlek samt eventuellt gädda. Fyndkontexten visar på 

både mindre skärvstenspackningar och stora enskiktade skärvstenspackningar/områden (5-14 m långa) 

med inslag av fynd- och avslagsmaterial. Inom en av lokalerna (Raä 708) finns också en kokgrop date-

rad till perioden. Kokgropen hade ett mycket karaktäristiskt utseende med en trattformad stenkon-

struktion i mitten på gropen (fig 9).  

 

 

 
Figur 9. En av kokgroparna som påträffades längs Haparandabanan har en trattformad sten- 

konstruktion. Vid en fettsyraanalys av jordprover från kokgropen påträffades triterpener som  

kan härröra från näver eller torrdestillat av näver, dvs björktjära. Inga animaliska fettsyror  

kunde påvisas. Foto: Daniel Eriksson © Norrbottens museum. 

 

 

När det gäller stenmaterialet dominerar kvartsen som råmaterial under perioden med enstaka inslag av 

kvartsit. I en av de äldsta daterade anläggningarna från perioden dominerar kvartsiten som material, 

vilket antyder att kvartsiten möjligen utgjorde det dominerande materialet under den äldsta delen av 

fasen. Keramik förekommer också i materialet och magringen består av asbest, organiskt material och 

talk samt kombinationer av dessa. En fettsyraanalys av en av skärvorna, som kan knytas till perioden, 

visade på ett innehåll av landlevande däggdjur, vegetabilier och någon oljerik växt. Proverna bär dess-

utom spår efter upphettning, vilket antyder att kärlet och därmed också innehållet har upphettats. Un-

der perioden finns också en kännedom om metaller på två av boplatserna (Raä 708 och 730), men nå-

got föremålssmide har inte konstaterats. De järnföremål som påträffats har okänt ursprung, men består 
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enligt den arkeometallurgiska analysen av bl a kolstål som är väl bearbetat och temperaturbehandlat. 

Detta är ett av de tidigaste spåren efter härdat stål i Sverige (muntligen Lena Grandin, UV GAL). 

 

Fas 2 (200-50 f. Kr.) 

Nästa kronologiska horisont utgörs av den senare delen av förromersk järnålder. Vid denna tid har om-

rådet där Raä 708 och 730 är belägna, avsnörts från havet och två större sjöar har bildats. Boplatsernas 

anknytning till vatten har förändrats från hav till insjö och lokalerna är nu omgivna av mycket stora 

sjösystem, vilket ur fiskesynpunkt torde ha varit ett optimalt läge. Raä 722 ligger fortfarande vid ha-

vet, men har ett något längre avstånd till havsstranden. Enligt den osteologiska analysen utgör fisket 

fortfarande basen i ekonomin. I övrigt förekommer samma arter av landlevande djur som under före-

gående period. Fyndkontexten utgörs nästan uteslutande av mindre härdar innehållande brända ben 

och avslagsmaterial. Inom Raä 722 har dock inga brända ben påträffats som kan knytas till perioden. 

Stenmaterialet domineras av kvarts, medan kvartsiten blir ett mer och mer vanligt inslag framförallt på 

boplatserna Raä 708 och 730. Keramik förekommer nu i något större mängd på boplatserna, men med 

samma magringstyper som under föregående period (fig 10). På en av boplatserna (Raä 730) påträffas 

nu även rester efter metallhantering i form av slagger från föremålssmide. Förutom slaggresterna före-

kommer även fynd av obearbetade järnklumpar och homogen slagg som indikerar en rensning av 

slaggrika smältor eller luppar. Detta indikerar ett föremålssmide som har bearbetade luppar som ut-

gångspunkt i smidet och att eventuell järnframställning kan ha skett i närheten av boplatsen. En analys 

av järnklumparna indikerar stål med hög kolhalt, vilket visar att stålet framställts redan i blästugnen. 

Bland järnföremålen finns en holkyxa som genom kolinneslutningar i järnet daterats till 210-40 f. Kr. 

(cal 2 sigma, Ua 36295). En analys av yxan visar på ett högkvalitativt hantverk, där flera lager av olika 

stålkvaliteter har lagts samman. Eggen har också värmebehandlats i flera steg genom glödning och 

härdning. Sammantaget visar analyserna av både föremål och slagger att man behärskat ett mycket 

komplext hantverk och att hela smidesprocessen från råämne till färdigt föremål har utförts på platsen. 

 

 

Figur 10. Fynd av asbestkeramik har tidigare ansetts tillhöra ovanligheterna på boplatser längs kusten. Vid de 

senaste årens undersökningar längs Norrbottenskusten har denna fyndkategori påträffats allt oftare.  

Foto: Staffan Nygren © Norrbottens museum. 
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Fas 3 (50 f. Kr.-250 e. Kr.) 

Den påföljande fasen tillhör romersk järnålder. Från den här perioden finns endast dateringar inom 

Raä 730. Fisket utgör fortfarande basen i ekonomin, men säl påträffas nu också i det osteologiska ma-

terialet (om än i sparsamt antal). Fyndkontexten består av härdar innehållande brända ben. I anslutning 

till härdarna finns ett mycket omfattande avslagsmaterial avsatt i stora halvcirkelliknande formationer 

(12-14 m i diam). Stenmaterialet domineras nu av kvartsit, med ett mindre inslag av kvarts. Bruket av 

keramik minskar under perioden för att helt upphöra runt 300-400 e. Kr. Magringen under denna peri-

od består endast av asbest och organiskt material. Liksom under föregående fas finns indikationer på 

en hantering av metaller i form av ett föremålssmide som har bearbetade luppar som utgångspunkt i 

smidet. Det finns också diffusa indikationer på att smidesverksamheten förändras något. Bl a är smi-

desslaggerna tyngre och många av slaggerna bär heller inte spår efter sand i botten, vilket indikerar en 

annan uppbyggnad av bottendelen av smideshärden. Möjligt är att härdens djup och form samt läng-

den på processen kan ha spelat roll. Antydningarna är dock mycket diffusa och visar eventuellt på nå-

gon mindre förändring, kanske en teknisk skillnad i verksamheten och konstruktionen av smideshär-

darna under denna period. Även under denna fas påträffas homogen slagg som bildas vid rensning av 

slaggrika smältor eller luppar. Intressant nog påträffades även en bit okonsoliderat järn, vilket indike-

rar en framställning av järn i närområdet under denna period. Det okonsoliderade järnet har daterats 

till 50-220 e. kr. (cal 2 sigma, Ua 36296). Till perioden hör också ett bronsspänne (fig 11) som genom 

kringliggande rester av organiskt material daterats till 50 f. Kr-80 e. Kr. (cal 2 sigma, Poz 23733). 

Bronsspännet har formmässiga paralleller till Kama området där liknande spännen hittas i gravar till-

hörande Pianobor-kulturen (muntligen Mark Kosmenko). 

 

 

 
Figur 11. Spännet i brons har inga motsvarigheter i Sverige. Däremot finns formmässiga paralleller österut i 

Volga-Kama området där liknande spännen hittas i gravar tillhörande Pianobor-kulturen. Foto: Staffan Nygren © 

Norrbottens museum. 
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Fas 4 (350-800 e. Kr.) 

Den sista fasen tillhör folkvandringstid-vikingatid. Dateringar finns nu från både Raä 708, 722 och 

730. Boplatserna är insjörelaterade, medan avståndet till havet har ökat något. Bosättningarna är till 

skillnad mot föregående perioder anlagda en bra bit från strandkanten, vilket kan ha att göra med un-

der vilken årstid man vistats på respektive plats. Fisket dominerar fortfarande näringsfånget och lik-

som under föregående fas finns säl representerat i det osteologiska materialet. Fyndkontexten består 

uteslutande av härdar eller härdgropar/avfallsgropar innehållande brända ben och i ett fall även rester 

efter föremålssmide. Slaggen ur smideshärden indikerar ett föremålssmide där smeden har haft färdiga 

ämnesjärn som utgångspunkt. Någon lokal framställning av järn har inte kunnat påvisas under denna 

period. Stensmidet har helt upphört under denna period, medan endast ett fåtal järnföremål har påträf-

fats. Någon analys av metallerna har inte utförts, varför kvaliteten på järnet inte kan bedömas. Bruket 

av skörbränd sten minskar under denna fas, vilket möjligen har att göra med en ökad användning av 

metallkärl (Bergman 2007). 

 

3.2.9 Järnbacken, Raä 842, Nederkalix socken 

Under hösten 2009 utförde Norrbottens museum en fördjupad inventering i anslutning till Raä 730, 

Nederkalix socken, där rester efter både primärsmide och sekundärsmide påträffats. Syftet med inven-

teringen var att försöka hitta den förmodade järnframställningsplats som kunde finnas i närområdet till 

Raä 730 (se ovan). 

 

 

 
Figur 12. Den nyupptäckta järnframställningsplatsen ligger på en sandig avsats ovanför Järnbacksmyren.  

Foto: Carina Bennerhag © Norrbottens museum.  

 

 

I anslutning till Järnbacksmyren (fig 12), inte långt från Raä 730, påträffades slaggrester, som efter en 

arkeometallurgisk analys konstaterades vara reduktionsslagger, dvs rester efter järnframställning 

(Grandin 2009). 

 

Redan samma höst utfördes en mindre provundersökning av platsen där slagger och kol samlades in 

för analys. Kol som varit innesluten i slaggen skickades för vedartsanalys. Analysen resulterade i an-

vändning av tall och björk. Kolet sändes vidare på 
14

C-analys, vilket resulterade i en datering av slag-

gen till 300-200 f. Kr. (cal 2 sigma, Ua 38706). Även kol från härden skickades för vedartsanalys. 

Analysen resulterade i användning av tall. Kolet sändes vidare på 
14

C-analys, vilket resulterade i en 

datering till 240-50 f. Kr. (cal 2 sigma, Ua 38 707). 

 

Den arkeometallurgiska analysen visar att de tillvaratagna slaggerna är reduktionsslagger (fig 13) som 

bildats vid järnframställning i en blästugn. Ugnen har varit av den typ där slaggen samlas i ugnens 
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nedre del eller en underliggande grop. Enligt analysen har slaggropen/uppsamlingsutrymmet troligen 

varit nergrävt och inte fodrat med något ytterligare material. Enligt kurvaturen på några av infodrings-

bitarna samt bottenslaggerna förefaller det som om gropen inte varit särskilt stor, kanske 2-3 dm i di-

ameter. 

 

 
Figur 13. Slagger som bildas vid järnframställning har ett mycket karaktäristiskt  

utseende, de liknar runnen stearin. Foto: Carina Bennerhag © Norrbottens museum. 

  

 

Själva ugnen är troligen uppbyggd av ett sandigt-grusigt material som kittats samman, möjligen kan 

också eldfasta stenar ha ingått i konstruktionen. Lera som annars är vanligt i blästugnar i Sverige, ver-

kar inte ha använts. På några av vägg/infodringsdelarna finns rödbrända partier som sammanfaller med 

att utsidan böjer in mot en halvcirkelformad hålighet. Detta kan eventuellt vara en del av väggen där 

det funnits en öppning för blästern. På en av vägg/infodringsdelarna finns dessutom två slaggskikt som 

överlagrar varandra, vilket skulle kunna tyda på att ugnen använts åtminstone två gånger. 

 

På många av reduktionsslaggerna från järnframställningsplatsen finns avtryck från kol och i något fall 

eventuellt ved. Utifrån de utförda analyserna är det dock mest troligt att kol använts i reduktionspro-

cessen. Enligt uppgift (muntligen Lena Grandin, UV GAL) kan det finnas vedavtryck i slagger från 

stora slagguppsamlingsgropar, men det behöver inte betyda att ved använts som bränsle. Detta kan 

vara ett tecken på att ved har lagts i gropen för att lättare kunna ha sönder en stor slagg och plocka ut 

den i mindre bitar när den har stelnat. 

 

I anslutning till järnframställningsplatsen påträffades även järnavfall, vilket tolkas som att luppen har 

bearbetats i ugnens direkta närhet. Järnavfallet är delar av luppen som antingen ramlat av när luppen 

tagits ur ugnen om järnet inte samlats till någon större enhet, men kan också vara ytterkanter från lup-

pen som lossnat när luppen initialt slogs ihop. I sådana fall bör det finnas en fällplats i form av en trä-

kubbe eller sten i ugnens närhet.  

 

Järnavfall påträffades även ca 30 m S om järnframställningsplatsen i anslutning till en härd. Ett av 

dessa fynd är mer kompakterat/tillplattat än de övriga, vilket indikerar att ytterligare steg i primärsmi-

det har skett i området. I härden framkom brända ben, asbestmagrad keramik (fig 14) och paradoxalt 

nog också avslag i kvartsit (fig 15). 



   

 

25 

 

 
 Figur 14. Asbestmagrad keramik med pricklinje-dekor. Foto: Staffan Nygren © Norrbottens museum. 

 

 
 Figur 15. Avslag i kvartsit påträffades i anslutning till den nyupptäckta järnframställningsplatsen.  

 Foto: Staffan Nygren © Norrbottens museum. 

 

Den nyupptäckta järnframställningsplatsen är genom sin datering till förromersk järnålder  

(300-200 f. Kr.), ett av de allra tidigaste spåren efter järnproduktion i norra Fennoskandia. Tillsam-

mans med den närliggande, samtida boplatsen, Raä 730, Nederkalix socken, med fynd efter både pri-

mär- och sekundärsmide utgör lämningen en unik miljö i det nordliga området, där hela produktions-

kedjan från framställning till färdiga föremål troligtvis kan följas.  
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3.3 Sammanfattning av det undersökta materialet 
 

3.3.1 Undersökta boplatser från sen bronsålder – äldre förromersk järnålder 

Inom det äldsta tidsintervallet har totalt åtta lokaler undersökts vilka gett 
14

C-dateringar till perioden 

500-200 f. Kr. Dessa omfattar Raä 601 och Raä 909, Nederluleå socken, Raä 414, Råneå socken, Raä 

510, Töre socken, Raä 145, 708, 722 och 730, Nederkalix socken (fig 16). Fem av de undersökta loka-

lerna är belägna inom höjdintervallet 25-30 m ö h och kan därmed antas vara havsstrandbundna. De 

tre resterande lokalerna är belägna på högre höjd, mellan 40-50 m ö h och är troligen anlagda i en 

kustnära inlandsmiljö med relativ närhet till havet. Det fyndmaterial som kan knytas till perioden ut-

görs av skörbränd sten, slaget stenmaterial i kvarts, metaller (järnföremål) och keramik. Intressant nog 

har inga metallhanteringsrester påträffats utan enbart färdiga föremål. Rester efter metallhantering, i 

form av bränd lera/infodring, har vid en exkursion 2007, påträffats inom boplatsen Raä 145, Nederka-

lix socken, men fyndkontexten är inte 
14

C-daterad, varför den med säkerhet inte kan föras till perioden. 

Kvartsteknologin dominerar stenmaterialet längs hela Norrbottenskusten, medan spridningen av metal-

ler och keramik i ett initialt skede förefaller ha en östlig orientering. Det undersökta materialet längs 

Norrbottenskusten indikerar därför, till skillnad från det inventerade materialet, att järnet har introdu-

cerats i samhället under denna period. Gemensamt för samtliga lokaler är att fisken dominerar det os-

teologiska materialet och att sälben saknas, trots att det i samtliga förekommande modeller för kust-

samhället anses vara säljakten som har varit det dominerande näringsfånget och basen i ekonomin. På 

två av boplatserna förekommer också större landlevande däggdjur (horn) ( Raä 708 och Raä 730, Ne-

derkalix socken), trots att dessa är belägna i ett havsstrandnära läge på en ö i innerskärgården. Under 

samma tidsperiod har man i Finland, Vasa län, påträffat boplatser längs kusten innehållande större 

mängder sälben (Miettinen 1994). Dessa boplatser har legat på öar i skärgården, ca 4-8 km från kus-

ten. I Norrbotten har hitintills inga boplatser med motsvarande lägen i ytterskärgården undersökts från 

den äldre delen av förromersk järnålder. Möjligt är därför att avsaknaden av sälben på boplatserna 

längs Norrbottenskusten är en forskningslucka.  

 

 
Figur 16. Undersökt boplatsmaterial som kan knytas till perioden sen bronsålder-äldre förromersk järnålder.  

Varje stapel motsvarar en boplats/lokal.  Ur karta © Lantmäteriet Gävle 2010. Medgivande I 2010_00207.  

Kartbearbetning: Carina Bennerhag & Staffan Nygren © Norrbottens museum. 
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3.3.2 Undersökta boplatser från yngre förromersk järnålder – romersk järnålder 

Under nästkommande period har totalt sju lokaler undersökts längs Norrbottenskusten med 
14

C-

dateringar till tiden 200 f. Kr. – 300 e. kr. Dessa utgörs av Raä 90, Nederluleå socken, Raä 416, Råneå 

socken, Raä 510, Töre socken, Raä 592, 708, 730 och 842, Nederkalix socken (fig 17). Den geografis-

ka relationen till havet för boplatserna är inte lika uppenbar som under föregående period, mer än hälf-

ten av lokalerna har en orientering mot de större sjösystemen en bit från kusten. Tre av boplatserna 

(Raä 708, 722 och 730, Nederkalix socken) ligger i anslutning till sjöar och två boplatser (Raä 510, 

Töre socken och Raä 416, Råneå socken) ligger visserligen i de inre delarna av havsvikar, men med ett 

längre avstånd till stranden. Två av boplatserna som dateras till perioden har dock relation till havet, 

det är Raä 90, Nederluleå socken som ligger på en ö i innerskärgården och Raä 592, Nederkalix sock-

en som ligger i den inre delen av en havsvik. Det boplatsmaterial som kan knytas till perioden utgörs 

av skörbränd sten, brända ben, slaget stenmaterial i kvarts, kvartsit och flinta, keramik, metallföremål 

(järn och brons) och även metallhanteringsrester från både järnsmide och järnframställning. Fyndmate-

rialet visar att metallhanteringen nu utvecklas, med en mycket tidig inhemsk järnproduktion i den östra 

delen av Norrbotten. Under perioden förefaller det som om kunskapen att hantera metaller, i det här 

fallet järnsmide, sprids söderut längs Norrbottenskusten, samtidigt som det sker förändringar i stentek-

nologin. Kvartsiten som är ett vanligt redskapsmaterial under bronsålder i övre Norrland, börjar nu 

åter att användas i de östra delarna av kustområdet, medan kvartsen fortfarande dominerar de södra 

delarna. Stenteknologin lever därför fortfarande kvar, trots att samhället övergår till en annan teknolo-

gi. Under den här perioden ökar andelen landlevande däggdjur i materialet från boplatserna. Ben från 

landlevande däggdjur och indikationer på idisslare har påträffats inom Raä 510, Töre socken, Raä 708 

och 730, Nederkalix socken och Raä 90, Nederluleå socken. Fisken dominerar dock materialet, men 

enstaka sälben dyker nu upp i boplatsmaterialet, trots att de boplatser (Raä 730, Nederkalix socken och 

Raä 510, Töre socken) där sälbenen förekommer inte har någon som helst geografisk relation till det 

öppna havet.  

 

 
Figur 17. Undersökt boplatsmaterial som kan knytas till perioden yngre förromersk järnålder-romersk järnålder. 

Varje stapel motsvarar en boplats/lokal. Ur karta © Lantmäteriet Gävle 2010. Medgivande I 2010_00207.  

Kartbearbetning: Carina Bennerhag & Staffan Nygren © Norrbottens museum. 
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3.3.3 Undersökta boplatser från yngre folkvandringstid–vikingatid 

Inom det yngsta tidsintervallet har totalt sju lokaler undersökts i Norrbottens kustland som kan knytas 

till perioden 300-800 e. Kr. Dessa utgörs av Raä 601, Nederluleå socken, Raä 510, Töre socken och 

Raä 145, 708, 722 och 730, Nederkalix socken (fig 18). Majoriteten av lämningarna ligger i indragna 

lägen på fastlandet, med ca 2-7 km till närmsta havsstrand. Endast en av lokalerna har anknytning till 

havet. Fyndmaterialet är mycket sparsamt från denna period. De boplatsindikerande material som på-

träffats består, liksom för det inventerade materialet, till största delen av skörbränd sten och brända 

ben, men även slagger och metallföremål har påträffats om än i sparsamt antal. Stensmidet har under 

denna period upphört och samhället har övergått till en ekonomi helt baserad på järn. Det metallurgis-

ka materialet tyder på att metallhanteringen ändrar karaktär och att utgångspunkten i smidet utgörs av 

någon form av ämnesjärn. Någon inhemsk järnframställning har inte kunnat påvisas under denna peri-

od. Fisket och jakten på landlevande däggdjur dominerar fortfarande näringsfånget, medan orienter-

ingen av boplatserna talar för någon slags förändring i bosättningsmönstret. 

 

 
Figur 18. Undersökt boplatsmaterial som kan knytas till perioden folkvandringstid-vikingatid. 

Varje stapel motsvarar en boplats/lokal. Ur karta © Lantmäteriet Gävle 2010. Medgivande I 2010_00207.  

Kartbearbetning: Carina Bennerhag & Staffan Nygren © Norrbottens museum. 

 

 

3.4 Järnhantering i övre Norrlands och Mellannorrlands kustland 
De första beläggen för järnhantering i Västerbottens och Västernorrlands kustområde dyker upp runt 

Kristi födelse. De lämningar som påträffats består av rester efter föremålssmide. Någon järnframställ-

ning har inte kunnat påvisas. Det metallurgiska materialet under den äldsta fasen indikerar en mycket 

småskalig järnhantering till skillnad från det senare materialet där metallhanteringen är knuten till en 

mycket storskalig järnframställning inriktad på export. 

 

3.4.1 Metallhantering i Västerbottens kustområde 

En de mer betydande lokalerna där rester efter järnhantering har påträffats, är boplatsen vid Harrsjö-

backen i Bureå socken, norr om Skellefteå (Östlund 1997). Boplatsen upptäcktes 1990 av en privatper-



   

 

29 

 

son och en räddningsundersökning utfördes samma år. Boplatsen visade sig tillhöra järnåldern och 

som en följd av resultaten från undersökningarna inleddes ett samarbetsprojekt mellan Umeå universi-

tet, Skellefteå museum och Länsstyrelsen i Västerbottens län. Projektet syftade till att studera norra 

Norrlands kustland under den äldre järnåldern med avseende på bosättning, ekonomi och teknologi 

(Lindqvist 1993). Boplatsen vid Harrsjöbacken kom därför att undersökas under åren 1991-1995.  

 

Vid undersökningarna framkom ett relativt omfattande fyndmaterial med rester efter keramik, stenma-

terial i kvarts, kvartsit, flinta och bergart, brända ben samt rester efter metallhantering i form av slagg, 

glödskal, järnfragment och blästerskydd av lera. Inom boplatsytan påträffades också 17 anläggningar. 

Dessa bestod av härdar, kokgropar, smidesgropar, stenpackningar och gropanläggningar med oklar 

funktion. Utöver dessa anläggningar påträffades även ett flertal mindre koncentrationer av skörbränd 

sten fördelade över boplatsytan. Fem av anläggningarna har 
14

C-daterats. Dateringarna sträcker sig 

från den yngre bronsåldern fram till vikingatid. Perioden förromersk järnålder finns dock inte repre-

senterad i det daterade materialet. De brända benen som påträffades har delvis analyserats och härrör 

från medelstora däggdjur (sannolikt säl) och fisk. Enligt rapporten (Östlund 1997:56) har det också 

utförts analyser på en del av resterna efter metallhantering (Birgitta Hulthén, Keramiska forskningsla-

boratoriet i Lund). Tyvärr framgår det inte av rapporten vilka prover/fynd som har analyserats (möjli-

gen framgår detta av arkivmaterialet). Den järnslaggsanalys som utfördes 1993 visade på trolig reduk-

tion av järnmalm och den analys som utfördes 1996 visade på rester efter smidesprocessen.  

 

Vid en genomgång av de daterade anläggningarna på Harrsjöbacken kan man konstatera att den enda 

säkra daterade kontext där järnhantering påträffats ligger inom perioden 890-1160 e. Kr. (Beta-61443). 

Anläggningen består av en smidesgrop med kol och sot (anläggning 4). Intill gropen påträffades järn 

och järnslagg samt flera hundra små droppformade slaggbitar. Vid en analys av gropens innehåll kun-

de konstateras att krossat eller malt benpulver fanns i gropen, vilket skulle kunna ha använts vid härd-

ning av järn (Östlund 1997:12). På boplatsen påträffades också ett komplett blästerskydd med piphål 

av lera. Blästerskyddet påträffades intill några större upplagda stenar som bildade en halvcirkelforma-

tion. Mellan stenarna framkom kolfragment och rödfärgad sand. Ca 0,5 m från stenarna påträffades en 

sten med en plan sida. På ytan syntes flera märken som kan ha uppkommit genom bearbetning av me-

tallföremål. Stenen kan därför ha använts som ett städ (Östlund 1997:11). Intressant nog påträffades 

blästerskyddet alldeles intill en anläggning som tolkas som en smidesgrop (anläggning 3). Den består 

av en sotfärgad svacka i marken, ca 0,8 m i diameter. Söder om gropen fanns ett hårt packat område 

där bränd lera, järnslagg, hammarslagg (troligtvis glödskal) och blästerskyddsfragment påträffades 

(Östlund 1997:10). Någon datering har inte utförts, men omgivande anläggningar (kokgropar, anlägg-

ning 1, 2 och 5) har dateringar som sträcker sig från romersk järnålder fram till vikingatid (Lu-3246, 

Beta-61442, Lu-3915). Ytterligare en anläggning med relation till metallhantering påträffades inom 

boplatsområdet. Inom en yta på ca 3x3 m påträffades sot, kol och rödbränd sand samt slagger, glöd-

skal, kulslagg, en del av ett blästerskydd i lera. Inom ytan påträffades även brända ben och asbestke-

ramik (Östlund 1997:24). Lämningarna består sannolikt av rester efter en smidesplats. Någon datering 

har inte utförts. Utifrån det sparsamma antalet dateringar inom boplatsen är det svårt att uttala sig om 

till vilken tidshorisont som metallhanteringen på Harrsjöbacken hör. Dateringarna visar på en metall-

hantering under vikingatid, men utifrån det påträffade fyndmaterialet (samt övriga dateringar på plat-

sen), där det bl a finns en relation mellan asbestkeramik och slagger, kan man troligtvis grovt placera 

metallhanteringen till perioden romersk järnålder - vikingatid. Ytterligare dateringar och rumsliga ana-

lyser av fyndmaterialet behöver göras för att mer säkert kunna diskutera kronologin på platsen.  

 

Även vid undersökningarna av en boplatsvall i Nordmalings kommun, i södra Västerbottens kustom-

råde (Andersson och Sandén 2007) påträffades rester efter metallhantering i form av järnfragment och 

slagger. Vid en arkeometallurgisk analys av slaggmaterialet kunde föremålssmide konstateras (Gran-

din 2003). Slaggerna består av delar av en smidesskålla som påträffades i anslutning till en härd i den 

undersökta boplatsvallen. Lokaliseringen av slaggerna visar att smidet troligtvis utfördes inomhus. 

Förutom resterna efter järnsmide påträffades även små avslag av kvarts av relativt dålig kvalitet. Dessa 

har tolkats som resterna efter eldslagning. Utanför boplatsvallen påträffades också en keramikskärva 
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magrad med asbest. Skärvan är dekorerad med två parallella pricklinjer. En
14

C-datering visar på en 

nyttjandetid till 160-40 f. Kr. Anläggningen har stora likheter med den undersökta boplatsvallen, Raä 

90, Nederluleå socken, både vad gäller anläggningens utseende, datering och innehåll av fynd. 

 

3.4.2 Järnhantering i Västernorrlands kustområde 

I Västernorrlands kustområde finns en av de mer intressanta lokalerna från järnåldern. Vid Genesmon, 

söder om Örnsköldsvik, kan man inom ett och samma område, följa övergången från ett mobilt fångst-

samhälle till ett bofast bondesamhälle (Ramqvist 2010:5). Det bofasta bondesamhället utgörs av en 

fast gårdsbebyggelse, daterad till 100-600 e. Kr. Undersökningarna vid järnåldersgården påbörjades 

1977, under ledning av Per Ramqvist (Lindqvist och Ramqvist 1993). Undersökningarna ingick i ett 

forskningsprogram vid arkeologiska institutionen vid Umeå universitet, vilket bl a omfattade studiet 

av den bofasta bebyggelsens framväxt längs Norrlandskusten. I området påträffades 12 byggnader 

med olika funktioner, som bl a bostadshus, smedja, bronsgjuteriverkstad och ekonomibyggnader.  

 

Två bebyggelsefaser har konstaterats, där fas 1, omfattar tiden 100-350 e. Kr och fas 2, omfattar peri-

oden 350-600 e. Kr. Dessutom kan ytterligare en fas spåras i materialet som kan föras till perioden Kr. 

f.-100 e. Kr. (Ramqvist 1983). Denna fas representeras av ett hus som ligger ca 40 m från själva järn-

åldersgården. Huset är till skillnad från övriga byggnader inom boplatsen orienterad i Ö-V riktning 

(Lindqvist och Ramqvist 2009:6). I anslutning till huset påträffades en större mängd brända ben från 

säl och fisk (Lindqvist 1994) samt en asbestmagrad keramikskärva (Lindqvist och Ramqvist 2009:6).  

 

I början på 1980-talet undersöktes en smedja på järnåldersgården, vilken gav en datering till ca 400 e. 

Kr. (Lindqvist och Ramqvist 2009:9). Utanför smedjan påträffades också en utomhusässja som tolkas 

ha använts vid rensning av slaggrika luppar (Lindqvist och Ramqvist 2009:9). Lindqvist och Ramqvist 

(1993:99ff) kopplar ihop järnåldersgårdens metallbearbetning med den stora järnproduktion som 

skedde i Jämtland under den här tiden. De anser att majoriteten av det järn som producerades i Jämt-

land transporterades ner till kusten för vidareförädling till ämnesjärn. Lupparna från Jämtland har så-

ledes utgjort råvaran vid järnförädlingen på gården i Gene (Lindqvist och Ramqvist 1993:99ff).  

 

Cirka 150 m från järnåldersgården, påträffades, i slutet på 1980-talet, en boplats med dateringar till 

förromersk järnålder. Boplatsen är belägen ca 25 m ö h och undersöktes under två säsonger (Lindqvist 

1992:116). Vid undersökningarna påträffades tre härdar, en kokgrop och några mindre anläggningar. 

Runt två av härdarna konstaterades en hårdtrampad, rektangulär yta, vilken tolkas som resterna från ett 

hyddgolv (Lindqvist 1994:88). Fyndmaterialet utgjordes av asbestmagrad keramik, brända ben från 

fisk, säl och troligtvis får eller get samt avslag och redskap av kvarts och kvartsit. Avfallsmängden var 

relativt liten och de få redskapen dåligt bearbetade. Några enstaka järnfragment påträffades i härdarna. 

Fragmenten var mycket små och någon analys av materialet har inte utförts. Järnfragmenten visar i 

vart fall att järnet var känt under förromersk järnålder i Västernorrlands kustområde (Lindqvist 

1992:116).  

 

1989 påträffades ytterligare en boplats från förromersk järnålder vid N Åmynnet, ca 1 mil från Gene 

(Lindqvist 1992:116). Boplatsen upptäcktes vid ett sandtag och bestod av skörbränd sten och asbest-

magrad keramik. Vid en provundersökning på platsen påträffades resterna efter en kokgrop. Någon 
14

C-datering utfördes inte. I samband med provundersökningen upptäcktes ytterligare en boplats, men 

på en lägre nivå, ca 18 m ö h. Vid undersökningar av platsen påträffades ett relativt omfattande av-

fallsmaterial i kvarts och kvartsit samt asbestmagrad keramik. En 
14

C-analys gav en datering av plat-

sen till ca 150 e. Kr. Liksom på den förromerska boplatsen var stenredskapen även på denna boplats 

av en något sämre kvalitet (Lindqvist 1992:118). Stenredskapen och avfallet visar att stensmidet fort-

farande lever kvar under romersk järnålder i Västernorrlands kustland, samtidigt som järnhanteringen 

är känd i området. 
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3.5 Järnhantering i norra Fennoskandien under äldre järnålder 
De järnföremål och metallhanteringsrester som kan knytas till den äldre delen av järnåldern är relativt 

fåtaliga i den norra delen av Fennoskandien. De äldsta järnföremålen kan spåras till Savukoski i nord-

ligaste Finland. Där har två järndolkar påträffats, vilka typologiskt har daterats till det 4:e eller 5:e år-

hundradet före Kristi födelse (Mäkivuoti 1987:60). I norra Finnmark i Nordnorge finns spår efter både 

tidiga järnföremål och slagger. Dateringarna är dock något oprecisa och hamnar inom det sista årtu-

sendet före Kristi födelse (Sundqvist 1999:56). Järnföremålen antas ha varit importerade och det troli-

ga ursprungsområdet anses vara Ananinokulturen (Sundqvist 1999:50). Ett fåtal av de slagger som 

påträffats, har genom en arkeometallurgisk analys, visat sig vara sprutslagger från föremålssmide. Nå-

gon tidig järnframställning i Finnmark har ännu inte konstaterats. 

 

Forskningen kring den förhistoriska järnhanteringen i den norra delen av Fennoskandien är relativt 

sparsam. Endast ett fåtal järnframställningsplatser är undersökta. De flesta undersökningarna är myck-

et småskaliga till sin karaktär och få metallurgiska analyser har utförts. På de flesta av undersökning-

arna har fokus legat på själva blästugnen och dess konstruktion, medan några större ytor runt själva 

järnframställningsplatsen sällan har varit föremål för undersökning. Det finns därför väldigt liten kun-

skap om processleden runt järnframställningen och vilka delar av produktionen som utfördes på själva 

järnframställningsplatsen. Kunskapen kring den organisation som omgärdade den tidiga järnhantering-

en är därför sparsam. 

 

Vid en genomgång av de järnframställningsplatser som finns publicerade i den norra delen av Fenno-

skandien (norra Norge, norra Finland och norra delen av Karelen) har sex förmodade järnframställ-

ningsplatser undersökts med 
14

C-dateringar till förromersk järnålder. Väldigt få arkeometallurgiska 

analyser har utförts av materialet och många av tolkningarna baseras därför på den enskilde arkeolo-

gens uppfattning om hur reduktionsslagg eller smidesslagg bör se ut.  

Den kunskap som hitintills är framtagen baseras därför på vaga uppgifter och ofta mycket småskaliga 

undersökningar. 

 

3.5.1 Norra Finland 

I norra Finland finns tre lokaler som tolkats som järnframställningsplatser från förromersk järnålder. 

Samtliga lokaler är belägna i inlandet. 

 

I början på 1960-talet påträffades i samband med utbyggnaden av Kemiälven fyra boplatser med ca 

230 kg slagg som tolkats härröra från en eller flera smältugnar (Koivunen 1991:125). Ugnarna anses 

ha varit byggda av sten och lera (Kosmenko & Manjuhin 1999:39, Edgren & Törnblom 1993:160). 

Dateringar visar på en nyttjandetid till århundradena före Kristi födelse (Mäkivuoti 1987). En liten 

slaggbit från lokalen har genomgått en arkeometallurgisk analys under senare år. Analysen visade att 

slaggen består av sprutslagg från en rensning av luppen (Buchwald 2005:196) och härrör därmed inte 

från själva reduktionen.  

 

Vid sjön Sierijärvi (Riitakanranta) öster om Rovaniemi har en järnframställningsplats undersökts med 

dateringar från förromersk järnålder. Här påträffades en sk ”rektangulär stenlåda”, uppbyggd av kant-

ställda stenar med en öppning längs ena kortsidan, vilken har tolkats som en blästugn. Ugnen dateras 

till 360-310 f. Kr (Lavento 1999). Enligt muntliga uppgifter från Lena Grandin, UV GAL förefaller 

det som om man tolkat anläggningen som en rektangulär konstruktion täckt med en stenhäll (som 

lock?). Det verkar också ha funnits någon sten utanför anläggningen som delvis varit täckt med slagg. 

Möjligen tolkades denna sten som tak. Enligt Grandins uppfattning, skulle stenen täckt med slagg 

kunna vara en fällsten, dvs den plats där luppen slagits ihop. Några analyser av slaggen har inte utförts 

för att fastställa om det rör sig om framställning eller smide. Med tanke på att stenlådan/ugnen inte har 

tolkats som speciellt hög är det enligt Grandin dock tveksamt om det har kunnat ske någon fullständig 

reduktionsprocess i den, dvs om den verkligen fungerat som ugn.  
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Även i Äkälänniemi finns en liknande anläggning med kantställda stenhällar som tolkats som bläs-

tugn. Anläggningen undersöktes i början på 1980-talet och gav dateringar till förromersk järnålder, 

380-160 f. Kr. (Lavento 1999:75). Även denna slagg har på senare tid analyserats och visar liksom 

slaggen från Neitilä att det rör sig om sprutslagg från en rensning av luppen (Buchwald 2005:196). 

 

Intressant nog finns en liknande anläggning, i form av en sk stenlåda med öppen sida, undersökt på 

Pörnullbacken i Vörå socken, Österbotten (Rubensson 2002:207f). Denna anläggning har dock tolkats 

som en smidesässja utifrån den arkeometallurgiska analys som utförts av UV GAL (Larsson & Kres-

ten 1998, Larsson & Hjärtner-Holdar 1998). Anläggningen har daterats till 60-220 e. Kr. och har star-

ka likheter med de två undersökta sk ”rektangulära stenlådorna” vid sjön Sierijärvi och Äkälänniemi. 

Det finns därför mycket som pekar på att dessa sk stenlåde-ugnar utgör rester efter smidesässjor och 

därmed inte har med själva reduktionsprocessen att göra. 

 

3.5.2 Norra Norge 

I Norra Norge har två järnframställningsplatser undersökts med dateringar till förromersk järnålder, ca 

500-300 f. Kr. De båda ugnarna ligger i Hemmestad utanför Harstad (muntliga uppgifter Roger 

Jørgensen, Tromsö universitetsmuseum). Vid undersökningarna påträffades förutom de två ugnarna en 

liten kolmila, två kokgropar, två eldstäder och två strukturer med lera av okänt ursprung. Det fanns 

inga spår efter rostplatser eller lager av järnmalm. Runt den ena ugnen påträffades emellertid mängder 

med finkrossad, rostad malm.  

 

De båda ugnarna var ganska lika varandra till sin uppbyggnad. De var placerade i runda gropar i 

marken, ca 1 m i diameter, fodrade med resta stenhällar. Själva ugnen hade en diamater på ca 0,3 m. 

Den var placerad centralt i den större gropen och mellan ugnen och stenhällarna fanns en lerfodring. 

Den ena ugnen var placerad på en flat stenhäll. Ugnen hade en smal öppning mot en slagghög, med 

små slaggklumpar. Öppningen var markerad av två resta stenhällar. Ugnarna har troligtvis eldats med 

kol, pga av dess ringa storlek och den näraliggande kolmilan som hade samtida dateringar. 

 

3.5.3 Norra Karelen  

I Norra Karelen finns två lokaler med förmodade blästugnar som har dateringar till förromersk järnål-

der. En av lokalerna i den nordvästra delen av Karelen har dateringar som tyder på en järnframställ-

ning redan ca 700 f. Kr (Hjärtner-Holdar 1993). Dateringarna är dock omdiskuterade och en del menar 

att de ska tillhöra perioden runt Kristi födelse (Hjärtner-Holdar 1993:36). På den andra lokalen från 

förromersk järnålder undersöktes en anläggning i form av en sk ”rektangulär stenlåde-ugn” av liknan-

de typ som i Finland (Kosmenko & Manjuhin 1999:41), även denna tolkad som en blästugn. Den för-

modade ugnen liknade en rektangulär låda med uppresta stenhällar längs sidorna. Framför ugnen fanns 

också en flat sten, som tolkas ha utgjort ett lock (i likhet med det finska exemplet). I och runt ugnen 

fanns slagg, kol och lera. Dateringar visar på en nyttjandetid till 400-90 f. Kr. Huruvida tolkningen av 

denna anläggning som blästugn, är riktig, är svårt att uttala sig om, då inga metallurgiska analyser har 

utförts av materialet. 

 

4. Tolkning och diskussion 
Det arkeologiska materialet längs Norrbottenskusten visar att det sker en rad teknologiska förändringar 

i samhället under järnåldern. Under den 1300 år långa tidsperiod som studien omfattar kan vi följa jär-

nets introduktion i samhället, själva utvecklingsfasen och även perioden efter det att järnteknologin 

helt assimilerats i samhället. Parallellt med detta kan vi också följa förändringar i stenteknologin fram 

till dess upphörande. 

 

De data som framkommit vid studien kan kronologiskt relateras till i huvudsak tre faser, där den äldsta 

fasen tar sin början under övergången från bronsålder till järnålder och den yngsta fasen avslutas under 

vikingatid. Som det förefaller nu kan vi se en kvartsteknologi som dominerar materialet under den äld-
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re delen av förromersk järnålder, med kännedom om metaller, men inte någon egentlig bearbetning. 

Runt århundradena före Kristi födelse övergår stensmidet i en kvartsitteknologi samtidigt som metall-

hanteringen utvecklas. På boplatserna kan nu ses en metallbearbetning som har bearbetade luppar som 

utgångspunkt i smidet. Under perioden finns också spår efter en inhemsk framställning av järn. Vid 

övergången mellan folkvandringstid och vendeltid upphör stensmidet. Metallhanteringen ändrar nu 

karaktär och utgångspunkten i smidet utgörs av någon form av ämnesjärn. Någon lokal framställning 

av järn har inte kunnat påvisas under denna period.  

 

4.1 Järnets introduktion i samhället 
Under den sk introduktionsfasen av järnet i samhället förefaller fyndmaterialet längs Norrbottenskus-

ten vara relativt homogent. Kvartsteknologin dominerar hela kustområdet, med ett fåtal inslag av järn-

föremål och keramik, framförallt lokaliserade till de östra delarna av kustregionen. Denna östliga 

spridning av både metaller och keramik är mycket intressant och skulle kunna indikera en tidig östlig 

spridningsväg. Möjligen kan den östra delen av Norrbotten vara ett första upptagningsområde för 

järnmetallurgin i den norra delen av Sverige.  

 

De tidiga järnföremål som påträffats längs Norrbottenskusten består av små, starkt fragmenterade red-

skap, där funktionen varit svår att avgöra. Att döma av formerna har de flesta av föremålen använts 

som bruksföremål. Den arkeometallurgiska analys, som har utförts på delar av de tidiga föremålen, 

visar på ett hantverk av det mer avancerade slaget (Grandin och Willim 2008). Bland föremålen är stål 

med tämligen höga kolhalter vanliga. Flera av dem är dessutom uppbyggda av olika lager med lite va-

rierande kolhalt.  

 

I södra Sverige dateras de tidigaste järnföremålen till perioden 1200-1000 f. Kr. Dessa består av bruks-

föremål, i form av punsar, sylar och knivar (Hjärtner-Holdar 1993:183, 187). Här introduceras det ti-

diga järnet bland den grupp människor som redan hade en metallurgisk kunskap, nämligen bronsgju-

tarna (Hjärtner-Holdar 1993:193). Dessa hade ett omfattande kontaktnät både söderut och österut, mot 

områden som tidigt producerade järn. Enligt Hjärtner-Holdar (1993:178) indikerar de tidiga föremåls-

formerna i järn att det med stor sannolikhet redan i inledningsskedet rör sig om en inhemsk tillverk-

ning i järn. Föremålsformerna i både järn och brons är nämligen mycket snarlika.  

 

I Norrbottens kustland är situationen något annorlunda. Här introduceras järnet i en fångstmiljö, där 

stensmidet utgör basen i teknologin. I Västerbottens kustområde finns visserligen fynd som pekar på 

en lokal gjutning av bronsföremål redan 800-400 f. Kr (Forsberg 1999, Andersson 2003:43ff), men 

sammantaget finns det relativt sparsamt med indikationer på en inhemsk metallurgisk kunskap. De 

tidiga järnföremål som påträffats i Norrbottens kustområde kan därför vara ett resultat av ett omfattan-

de kontaktnät med de metallförande områdena österut. Förekomsten av gjutformar av Ananinotyp som 

påträffas i Övre Norrland, norra Finland och norra Norge visar att det nordliga området hade ett stort 

kontaktnät. Gjutformarnas ursprung finns inom den sk Ananinokulturen, vilken hade sin utbredning i 

Volga-Kama området i Ryssland. Ananinokulturen dateras till perioden 800 f. Kr.-300 f. Kr. och hade 

en väl utvecklad metallurgisk kunskap inom både bronsgjutning och järnframställning (Johansson 

1991).  

 

Eftersom det hitintills inte har påträffats några metallhanteringsrester i Norrbottens kustland under den 

tidigaste fasen, vet vi än så länge inte hur kunskapen om den metallurgiska processen såg ut under det 

inledande skedet. Utifrån det sparsamma metallurgiska material som påträffats längs Norrbottenskus-

ten, ligger det nära till hands, att anta att de tidiga järnföremålen kom till området i ”färdig” form. 

 

4.2 Järnhanteringens utveckling 
De tidigaste tecknen på en inhemsk järnhantering i Norrbottens kustområde visar sig under den näst-

kommande perioden som motsvarar yngre förromersk järnålder - romersk järnålder. Det metallurgiska 
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materialet består nu av både slagger och järnföremål. Vid en omfattande analys av det metallurgiska 

material som framkommit vid undersökningarna längs Haparandabanan har två led i smidesprocessen 

kunnat påvisas. Dels ett mycket tidigt processled, sk. primärsmide, som innebär en bearbetning av 

luppen, och dels ett senare processled, sk. föremålssmide (Grandin och Willim 2008). Fördjupade ana-

lyser av de påträffade metallhanteringsresterna och metallerna har visat att andelen kol är mycket hög i 

järnet, vilket innebär att materialet i själva verket består av stål. Detta gäller även för resterna från de 

tidiga processleden, vilket innebär att stål framställts redan i blästugnen. Tillverkningen av stål har 

tidigare ansetts vara ovanlig under den äldre delen av järnåldern. Förekomst av stål har då förklarats 

med att det uppkolats under smidet. Under de senare åren har dock forskningen svängt och man anser 

numera att de tidiga järnframställarna tillverkade stål direkt i blästugnen (muntligen Lena Grandin, 

UV GAL). 

 

Även det hantverk som kan ses i de analyserade föremålen från Haparandabanan indikerar omfattande 

kunskaper inom pyroteknik och metallernas egenskaper (Grandin och Willim 2008). Av järnföremå-

len, kan två knivar och en holkyxa föras till perioden. Dessa har analyserats mer ingående. Bearbet-

ningen av en av knivarna har skett i flera steg. Bl a har stålstycken av olika sammansättningar och 

kvaliteter vällts samman, genom sk sandwich-teknik. Den andra kniven är uppbyggd av flera olika 

band av fosforjärn, fosforfritt järn och stål. Uppbyggnaden av kniven innebär att någon form av möns-

tervällning har utförts och användningen av de olika järnsammansättningarna har gjort att kniven fått 

en mönstrad effekt. Holkyxan (fig 19) är uppbyggd av flera lager av stål som vällts samman. Eggen 

har sedan härdats, dvs snabbkylts från hög temperatur, för att få ett hårdare material. För att minska på 

sprödheten i stålet, har eggen sedan glödgats. Det hantverk som kan ses inom lokalerna är med andra 

ord mycket komplext och indikerar ett högt teknologiskt kunnande. 

 

 

 
Figur 19. Holkyxan påträffades på en av de undersökta boplatserna längs  

Haparandabanan. I det snittade partiet syns en tydlig kärna av stål. 

Foto: Staffan Nygren © Norrbottens museum. 

 

 

Fram till 2009 fanns inga kända järnframställningsplatser i hela övre Norrland. Vid en inventering i 

anslutning till boplatserna längs Haparandabanan påträffades, under detta år, resterna efter en blästugn 

(Grandin 2009). Den nyupptäckta blästugnen är genom sin datering till förromersk järnålder (300-200 

f. Kr.), ett av de allra tidigaste spåren efter järnproduktion i norra Fennoskandia (Bennerhag 2009b). 

Tillsammans med den närliggande, samtida boplatsen, längs Haparandabanan med fynd efter både 

primär- och sekundärsmide utgör lämningen en unik miljö, där hela produktionskedjan från framställ-

ning till färdiga föremål troligtvis kan följas.  
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Den tidiga järnframställningen är troligen kopplad till en fångstkultur med ett kontaktnät framförallt 

österut. På den närliggande boplatsen längs Haparandabanan påträffades nämligen ett bronsspänne av 

östligt ursprung med samtida dateringar. Spännet har formmässiga paralleller till Kama-området i 

Ryssland där de hittas i gravar tillhörande Pianobor-kulturen (300 f. Kr.-200 e. Kr.) (muntligen Mark 

Kosmenko). Sannolikt har kontakten med dessa områden haft stor betydelse för järnhanteringen i 

kustområdet. Tillsammans med de tidiga dateringarna av trolig järnframställning i norra Finland och 

Karelen, finns det mycket som pekar på att detta järnhantverk är en fortsättning på det kontaktnät som 

skapades redan under bronsåldern med de metallproducerande områdena österut i Volga-Kama områ-

det.  

 

Rent geografiskt förekommer lämningarna med rester efter metallhantering längs Norrbottenskusten, 

framförallt utanför de större älvdalarna. Detta indikerar därmed att det finns en viss variation i mate-

rialet och skillnad i kunskapen att hantera metaller mellan olika områden längs kusten. Även om anta-

let lokaler är få indikerar lokaliseringen att det möjligen kan finnas skillnader i tillägnandet av den nya 

tekniken inom olika lokala grupper längs kusten. Variationen kan naturligtvis ha flera olika förklaring-

ar och t ex vara ett uttryck för boplatser med olika funktion. Troligtvis spelar dock introduktionen av 

en ny teknologi mycket stor roll i samhället. Under en tid av förändring kan man anta att upptagandet 

av en ny teknologi inte sker samtidigt inom alla delar av samhället. Man får då under en inledande fas 

ett brett spektra av boplatser med olikartat fyndinnehåll innan förändringarna helt slår igenom. Möjligt 

är också att kunskapen att hantera metaller var förbehållet vissa grupper. Etnografiska exempel från 

Kenya och Nya Guinea visar att hantverkskunnande överförs och behålls inom släkter i traditionella 

samhällen (Apel 2005). Kanske kan den olikartade spridningen av det metallurgiska materialet på bo-

platserna längs Norrbottenskusten ses som att kunskapen att hantera metaller initialt var förbehållet 

vissa släkter eller klaner? 

 

Parallellt med järnhanteringens utveckling runt Kristi födelse förekommer ett omfattande stensmide, 

både i kvarts och kvartsit. Kvartsiten dominerar de östra delarna av Norrbottenskusten medan kvartsen 

dominerar de södra delarna. I det undersökta materialet längs Norrbottenskusten verkar det föreligga 

ett samband mellan förekomst av kvartsit och boplatser där metallhantering förekommer. Det förefal-

ler som om kvartsitens re-introduktion i stenmaterialet i övre Norrland sammanfaller med metallhan-

teringens utveckling i området.  

 

4.3 En samhällsekonomi baserad på järn 
Under den yngsta fasen motsvarande folkvandringstid-vikingatid har samhället längs Norrbottenskus-

ten övergått till en ekonomi helt baserad på järn. I fyndmaterialet finns inga spår efter stensmide. Även 

traditionen att använda keramik har upphört. På de undersökta boplatserna påträffas sparsamt med me-

tallhanteringsrester och metallföremål, vilket även avspeglar sig i det inventerade materialet, där dessa 

fyndkategorier i princip lyser med sin frånvaro. Enligt det undersökta och analyserade metallurgiska 

materialet längs Haparandabanan ändrar nu metallhanteringen karaktär. Det kraftigt korroderade järn 

som påträffats har låga kolhalter, så något stål har därför inte konstaterats. Slaggerna indikerar ett fö-

remålssmide där smeden har haft färdiga ämnesjärn som utgångspunkt i smidet. Någon lokal järnfram-

ställning har inte kunnat påvisas under denna period.  

 

Björnar Olsen (1984) menar att de östliga förbindelserna i norra Fennoskandien förändras under denna 

period i samband med att asbestkeramiken och den inhemska järnproduktionen upphör. Kanske kan 

det spadformiga ämnesjärn som påträffats vid undersökningar på boplatsen Rakanmäki utanför Torneå 

i norra Finland (Mäkivuoti 1988), ses som ett tecken på nya kontaktvägar söderut mot de järnproduce-

rande grupperna i Mellannorrland? I Mellannorrland utvecklas metallhanteringen ungefär samtidigt 

som den fasta jordbruksbebyggelsen etableras, d v s kring och strax efter Kristi födelse. Under slutet 

av romersk järnålder och tidig folkvandringstid sker ett uppsving i järnproduktionen i områdena kring 

Jämtland och Gästrikland (Magnusson 1987:132). Produktionsplatserna hittas nu i anslutning till sjö-

stränderna. Lämningarna och spåren av dessa järnframställningsplatser är mycket omfattande, vilket 
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innebär att det inte varit fråga om järnproduktion för eget bruk, utan troligen en produktion för export 

(Magnusson 1986:274f). Produkten som exporterades var ett sk ämnesjärn, dvs ett halvfabrikat som 

tillverkades av den färdiga järnluppen. Dessa ämnesjärn exporterades på en marknad som troligtvis 

omfattade den svenska Bottenhavskusten ned till Mälardalen (Magnusson 1987:143). Med stor sanno-

likhet var dessa Mellannorrländska järnframställningsplatser knutna till den omkringliggande fasta 

jordbruksbebyggelsen och även införlivade i ett ekonomiskt system med omfattande handel (Ramqvist 

2001).  

 

Enligt Ramqvist (1996:34f, 2001) var det jakt- och fångstbefolkningen som utvecklade metallhanter-

ingen i området genom sina kontakter österut med den sk Ananinokulturen i Volga-Kama området. 

Mottagarna av järnet var den bofasta befolkningen, kustbönderna, som också vidareförädlade råjärnet 

till ämnesjärn. Denna teori är mycket intressant med tanke på de folkvandringstida och vikingatida 

dateringarna av metallhanteringen i Harrsjöbacken i Västerbottens kustområde. Denna metallhantering 

tillsammans med de förromerska och romerska dateringarna längs Norrlandskusten visar på en konti-

nuitet från den äldre delen av järnåldern fram till vikingatid. Kopplingen österut bekräftas även genom 

det påträffade ämnesjärnet i Rakanmäki i norra Finland. Med utgångspunkt i denna boplats samt det 

undersökta materialet längs Haparandabanan, liksom boplatsen vid Harrsjöbacken och järnåldersgår-

den i Gene, skulle järnhanteringens utveckling och spridning längs Norrlandskusten kunna studeras, 

genom fördjupade analyser av det metallurgiska materialet. 

 

4.4 Sammanfattande diskussion 
Järnets introduktion och införlivande i kustsamhället i Norrbotten pågår under en nästan 1000 år lång 

period, från slutet av bronsålder till början av folkvandringstid. De analyser som hitintills utförts på 

det norrbottniska materialet visar att den tekniska nivån i samhället var mycket väl utvecklad redan i 

det inledande skedet av metallurgin. Utifrån det metallurgiska materialet verkar det som om kunska-

pen att hantera metaller i kustområdet är hämtad utifrån genom direkt kontakt med andra järnproduce-

rande samhällen (Hjärtner-Holdar 1993:189). I det metallurgiska material som hitintills framkommit 

kan vi med andra ord inte se någon experimenterande fas, utan den metallurgiska kunskapen var väl 

utvecklad redan från början.  

 

Det metallurgiska materialet längs Norrbottenskusten indikerar intressant nog att det troligtvis i inled-

ningsskedet finns ett nordöstligt gående spridningsmönster, där kunskapen att hantera järn utvecklas 

genom kontakter med de metallförande områdena i Volga-Kama området i Ryssland. Både de södra 

och norra delarna av Sverige har därmed initialt influerats österifrån, men via olika kontaktvägar och 

delvis under olika tidsperioder. Under folkvandringstid sker stora förändringar i den materiella kultu-

ren. Stensmidet och bruket av asbestkeramik upphör och metallhanteringen ändrar karaktär. De för-

ändringar som sker beror troligtvis på att kontaktvägarna med yttervärlden förändras eller rent av 

bryts. Orsakerna till detta är svåra att uttala sig om då det arkeologiska materialet längs Norrbottens-

kusten är mycket sparsamt från denna tid. Ytterligare undersökningar och studier av detta material be-

höver därför göras. 

 

Att döma av de metall- och slaggfynd som påträffats längs Norrlandskusten har metallhanteringen va-

rit av en småskalig karaktär, med framställning för eget bruk. Den storskaliga järnhantering som ut-

vecklas i Mellannorrlands inland under den här tiden (Magnusson 1986) har hitintills inga motsvarig-

heter i övre Norrland. Den olikartade karaktären kan spegla en kulturell skillnad, där konsten att hante-

ra metaller utvecklades olika i olika delar av Norrland, beroende på metallhanteringens ursprungsom-

råde. En annan förklaring kan vara kopplingen och interaktionen till det samhälle som metallhanter-

ingen utövades i. Avsaknaden av järnframställningsplatser från den äldre delen av järnåldern längs 

Norrlandskusten, söder om Norrbotten, blir därmed mycket intressant, vid diskussionen om sprid-

ningsvägarna för den tidiga järnhanteringen. 
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Parallellt med den tidiga metallhanteringen finns även ett mycket omfattande stensmide på boplatserna 

längs Norrbottenskusten. På de undersökta boplatserna dominerar kvartsen som råmaterial. Över tid 

tycks det dock ske en viss förskjutning i valet av råmaterial, då kvartsiten blir allt vanligare, framför-

allt längs den östra delen av Norrbottenskusten. Intressant nog sker denna förändring samtidigt som 

metallhanteringen utvecklas i området. Stenmaterialet av en mycket hög kvalitet under hela den tid det 

brukas. Däremot finns väldigt få formella redskapstyper. Mycket av det påträffade avfallsmaterialet 

har därför troligtvis använts utan att bearbetas, då i egenskap som skärande eggar. Även längs kusten i 

Västerbotten och Västernorrland lever stensmidet kvar under den äldre delen av järnåldern, parallellt 

med indikationerna på metallhantering. Till skillnad mot det norrbottniska materialet förefaller sten-

materialet i både Västerbotten och Västernorrland vara av en mycket sämre kvalitet. Här verkar det 

som om de sker någon slags förflackning i stenteknologin samtidigt som metallhanteringen utvecklas i 

området. Kanske kan interaktionen med den bofasta bondebefolkning som finns i området, åtminstone 

i Västernorrlands kustområde, vara en av orsakerna till skillnaderna i stensmidet. 

 

Boplatserna i Västernorrland, är mycket intressanta i förhållande till den bofasta bondebefolkningen 

som representeras av järnåldersgården i Gene. Enligt Lindqvist (1992:119) hade man troligtvis ett väl 

utvecklat järnsmide på järnåldersgården redan under det första århundradet efter Kristi födelse, medan 

man fortfarande brukade sten som råmaterial på de omkringliggande fångstboplatserna. Boplatserna 

visar på ett bosättningsmönster där kustområdet beboddes och nyttjades av olika grupper med olikar-

tad ekonomisk bas, bebyggelseskick och nyttjande av olika redskapsmaterial. Inom ett mycket begrän-

sat område har det samexisterat två olika grupper med en helt olikartad kulturell repertoar. 

 

Det arkeologiska materialet längs Norrbottenskusten visar att det sker en rad förändringar i samhället 

under järnåldern. Genom den nästan totala avsaknaden av boplatsvallar på nivåer som motsvarar järn-

åldern finns det mycket som tyder på en ökad mobilitet i samhället under denna period (Norberg 

2008). När det gäller fyndmaterialet och näringsfånget syns också en tydlig orientering mot inlandet. 

Det osteologiska materialet visar t ex att säljaktens betydelse för kustbosättningarna kan vara överskat-

tad. Fisket förefaller ha haft en mycket stor betydelse och renen är nu också en del av bytesdjuren 

längs kusten (Bennerhag 2009c). Intressant nog, så förefaller det teknologiska skiftet som sker under 

järnåldern, vara sammanvävt med flera andra förändringar inom både ekonomi och bosättningsmöns-

ter. Tittar man på fördelningen av de inventerade lämningarna som antagits vara havsstrandbundna så 

tillhör merparten till äldre förromersk järnålder. Under romersk järnålder sker en dramatisk minskning 

av antalet lokaler, vilket skulle kunna höra samman med den nya orienteringen av boplatsernas lokali-

sering, som kan ses i det undersökta materialet längs kusten under samma period. Möjligen har vi här 

ett nytt lokaliseringsmönster för boplatserna, med en orientering mot sjösystemen en bit från kusten. 

Denna nya orientering av boplatserna är mycket intressant och kan möjligen kopplas samman med 

metallhanteringens utveckling i området under denna period, då faktorer som tillgång på ved och 

malm, skulle kunna vara styrande för boplatsernas lokalisering. 

 

Sammantaget så verkar det ske någon slags utjämning mellan kust- och inlandssystemet, även om det 

finns en rad variationer i materialet som bör studeras närmare. Framförallt bör man titta vidare på vil-

ka konsekvenser metallens introduktion hade för samhället, eftersom det där verkar förekomma skill-

nader mellan kust och inland, bl a vad gäller produktionen av järn. De förefaller också som att det 

finns skillnader längs med Norrlandskusten när det gäller introduktionen av järnet i samhället. Genom 

att titta närmare på det metallurgiska material som påträffats längs Norrlandskusten kan man gå vidare 

med frågor som rör teknikspridning och dess påverkan på samhället. Eftersom järnhanteringen före-

kommer i olika miljöer längs Norrlandskusten (fångstmiljö/bofast bondesamhälle) och även har date-

ringar som sträcker sig över ett långt tidsspann, finns stora möjligheter att studera metallhanteringens 

utveckling i det nordliga området i ett längre tidsperspektiv. 
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Bilaga 1. Kustanknutna lämningar i intervallet 20-25 m ö h 

        Raä nummer Lämningstyp Kvarts Kvartsit Skörbränd sten Keramik Ben Flinta 

Karl Gustav 12:1 Boplats 1 0 1 0 0 0 

Nederkalix 150:3 Boplats 0 0 1 0 0 0 

Nederkalix 571:1 Boplats 0 0 1 0 0 0 

Nederkalix 594:1 Boplatsområde 0 0 1 0 0 0 

Nederkalix 595:1 Boplats 0 0 1 0 0 0 

Nederkalix 699 Boplats 0 0 1 0 0 0 

Nederkalix 707 Boplats 1 0 1 1 1 0 

Nederkalix 723 Boplats 0 0 1 0 0 0 

Nederkalix 817 Boplats 1 0 0 0 0 0 

Nederkalix 823 Boplats 0 0 1 0 0 0 

Nederluleå 291:1 Boplats 1 0 1 0 0 0 

Nederluleå 423:1 Boplats 0 0 1 0 0 0 

Nederluleå 719:3 Boplatsvall 0 0 1 0 0 0 

Nederluleå 726:3 Boplats 1 0 1 0 0 0 

Nederluleå 89:1 Boplats 0 0 1 0 0 0 

Nederluleå 911:1 Boplats 0 0 1 0 0 0 

Nederluleå 912:1 Boplats 1 0 1 0 0 0 

Piteå socken 199:1 Boplats 0 0 1 0 0 0 

Råneå 285:1 Boplats 0 0 1 0 0 0 

Råneå 395:1 Boplats 0 0 1 0 0 0 

Töre 454:1 Boplats 1 0 1 0 0 0 

Överluleå 137:1 Boplats 0 0 1 0 0 0 

Överluleå 267:1 Boplats 1 0 1 0 0 0 

Överluleå 275:1 Boplats 1 0 1 0 1 0 

Överluleå 283:1 Boplats 0 0 1 0 0 0 

Överluleå 283:2 Boplats 0 0 1 0 0 0 

Överluleå 290:1 Boplats 1 0 0 0 0 0 

Överluleå 360:1 Boplats 0 0 1 0 0 0 

Överluleå 377:1 Boplats 0 0 1 0 0 0 

Överluleå 434:1 Boplats 1 0 1 0 0 0 

Överluleå 435:1 Boplats 0 0 1 0 0 0 

Överluleå 443:1 Boplats 0 0 1 0 0 0 

Överluleå 455:1 Boplats 1 0 1 0 0 0 

Överluleå 503:1 Boplats 1 0 1 0 0 0 

Överluleå 654:1 Boplats 1 1 1 0 1 1 
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Bilaga 2. Kustanknutna lämningar i intervallet 15-20 m ö h 
 

      Raä nummer Lämningstyp Kvarts Kvartsit Skörbränd sten Slagg 

Nederkalix 797 Boplats 0 0 1 1 

Nederluleå 134:1 Boplats 0 0 1 1 

Nederluleå 290:1 Boplats 1 0 1 0 

Nederluleå 726:1 Boplats 1 0 1 0 

Piteå socken 184:1 Fyndplats 0 1 0 0 

Överluleå 440:1 Boplats 0 0 1 0 

Överluleå 441:1 Boplats 1 0 1 0 
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Bilaga 3. Kustanknutna lämningar i intervallet 10-15 m ö h 
 

      Raä nummer Lämningstyp Skörbränd sten Slagg Ben Metall 

Hortlax 156:1 Boplats 1 0 1 0 

Nederkalix 476:1 Fyndplats 0 1 0 0 

Nederkalix 701 Boplats 1 0 0 0 

Nederkalix 702 Boplats 1 0 0 0 

Nederkalix 718 Boplats 1 0 0 0 

Nederkalix 836 Boplats 1 0 0 0 

Råneå 285:1 Boplats 1 0 0 0 

Överluleå 431:1 Fyndplats 0 0 0 1 

 

 

 

 

 


