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LAPSKA GRAVAR I ARJEPLOG 

MED PRELIMINÄRA SKELETTBESTÄMNINGAR 

Av Birgi t ta Hallgren och Nils-Gustaf Gejvall 

Riksantikvarieämbetet har under somrarna 1959 och 1900 un
dersökt två lapska gravar i Arjeplogs socken i Lappland. Gra
varna ligga på många mils avstånd från varandra, den ena uppe 
i fjällvärlden i västra delen av socknen, den andra med etl centralt 
läge i skogslandet. Det enda gravarna ha gemensamt är, att de 
ligga i samma socken och att båda sannolikt tillhöra nyare lid. 

Allt eftersom norrlandsundersökningarna framskrida blir det 
allt klarare, atl stenåldern där har fortlevt ner i järnåldern. Där
igenom minskas lidsavståndet mellan de s. k. stenåldershoplat-
serna och den under medeltiden gripbara lapska kulturen, vars 
lämningar ganska ofta påträffas på boplatserna. När — som i de 
här aktuella fallen — en senlida grav ligger på en sådan boplats, 
utgör den ett bevis på fortsatt utnyttjande av boplatsen. Därmed 
får också sådana sena gravar sin plats i diskussionerna om Norr
lands bosättningshistoria. 

Godejaure-graven 
Godejaure ligger i väslra delen av socknen, endast ca 1 mil 

från norska gränsen, och avvattnas genom Rånekjokk lill Sädva-
jaure och Skellefleälven. Brant uppstigande fjäll, som nå höjder 
på 1400 meter, omge den långsmala fjällsjön, vars yta ligger på 
()80 m ii. h. Stränderna äro branta och steniga utom i sydöstra 
ändan kring utloppet, där marken är flack och Ijunghevuxen. 
En stig börjar några hundra meter norr om utloppet alldeles in-
lill elt hallins, följer jokken någon kilometer utför och träffar 
diir på den gamla färdvägen, som under 1600-talet förband Nasa-
fjälls gruva med smältverket vid Silhojokk nere vid Sädvajaurc. 
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Fig. 1. Godcjaurc. Det flacka gravröset låg hopdraget intill en jordfast sten 
vid foten av en moränås. — The heap of flat flakes of stone lay gathered 
together dose to a stone embedded in the ground at the foot of a moraine 

ridge. 

Graven upptäcktes av droskägare Seth Wikberg från Jäckvik 
och fjällstugeåbon Per Hubert Ranfjäll från Tjaktjaur, vilka lågo 
och fiskade vid Godejaure. Männen skulle bygga ett rökeri i 
moränåsen i sydöstra ändan av sjön nära det ovan nämnda båt
huset och togo flata klapperstenar från stranden för att läcka 
rökgången med. Under en av stenarna påträffade de ett ganska 
väl bevarat kranium. Ingenting rubbades i graven, utan hällen 
lades tillbaka på plats. 

Graven utgöres av ett röse av klapperstenar (3,9x3,5 m), vilka 
hopdragits intill en jordfast sten (1,9 x 1,4 och ca 1 m hög) vid 
foten av en moränås, fig. 1, Graven ligger dold bland videsnår 
några meter ovanför klapperslensstranden, 15,5 m från vattnet 
och 19 m nordost om båthusets östra knut samt ca 10 m väster 
om rökeriet. Gravens höjd över sjöns yta den 21 augusti 1959 var 
endast 1 m. 
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Fig. 2. Godejaure. Skelettet låg täckt au bara ett stenlager, och kraniet kom 
i dagen under en av de nägot snedställda stenarna. — The skeleton was 
covered only by a layer of stones and the skull was visible under one of the 

stones which had been placed slightly on one side. 

Den döde var lagd längs den jordfasta stenen i öst-västlig rikt
ning direkt på den ojämna marken och med huvudet i öster. 
Därefter hade han täckts med klapperstenar, vilka voro lagda 
som fiskfjäll inifrån gravens centrum och ut. Endast kraniet låg 
i dagen sedan stentäcket borttagits, fig. 2, men under ett tunt 
lager mull påträffades tre fragmentariska extremitetsben i något 
rubbat läge. Ett fjärde extremitetsben — ett överarmsben — låg 
under käken, fig. 3. Ungefär vid den dödes midja låg en sölja 
av järn, en liten järnkniv och en läderslida till denna, fig. 4. 
Järnföremålen äro starkt förroslade och medge ingen närmare 
datering. Troligen tillhöra de medeltid eller nyare lid. 

Fynd 
1 kvadratisk sölja av jä rn (25x25 mm), gjord av en ten med fyrkantig 

genomskärning. Av tornen är endast fästet bevarat. 

1 eneggad kniv av j ä rn med avbruten udd; långens längd 43 mm, bredd 

6 mm, bladets längd 37 mm, bredd 12 mm. 

4 lädcrfragment tillhörande knivslidan. Två av fragmenten ha möjligen varit 
bårbeklädda, två fragment tillhöra baksidan av slidan och ha spår av en 
fästeanordning i form av snodda sentrådar, som trätts genom hål i lädret. 

B. H-n 
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Fig. 3. Godejaure, Under ett tunt lager mull påträffades frag
mentariska rester iu> skelettet. - Fragment arg remains of the 

skeleton were found beneath u Hun layer of soil. 

Preliminär skclcttbesUiinuiiiij 

Skelettdelarna äro sannolikt rester av en lapp, och torde ha 
tillhört en kraftigt byggd man i trettioårsåldern. Kraniet, som 
saknar hela bakhuvudet, äger drag som torde vara lapska: exem
pelvis den låga och vidvinkliga underkäken samt den påfallande 
storleksskillnaden mellan andra kindtanden och första oxeltan-
den. De förhållandevis korta extremitetsbenen peka även i samma 
riktning. Ett ovanligt drag hos kraniet är den kvarstående pann
benssömmen, som förlänat mannen en bred näsrot och stort 
ögonavstånd. Möjligen har han också haft kluven gom, vilket 
sammanhänger med förekomsten av kvarstående pannsöm, 'rand-
halsarnas läge högt iiver nnderkäksbenet, den s. k. parodontosen, 
som är myckel framträdande, gör det kanske mera troligt alt 
mannen levat under nyare lid, möjligen för 200 ä 300 år sedan, 
än alt han tillhört förhistorisk tid. N-G. G-ll 

194 



L A P S K A G R A V A R 1 A R J E P L O G 

Fig. 'i. Godejaure, Ungefär vid den dödes midja lågo några förenad. Overtt 
f. v. en järnsölja samt fyra fragment av en läderslida. Obs de snodda sen-
trddarna pu fragment tuo. Underst en liten järnkniv. Skala 1/1. — Some 
objects lay about level wilh the dead person's wnist. Top left : nn iron bett-
d a s p together wilh four piéces of a leather sheatb. Note the twisted thongs 

on the second piece. Below: a small iron knife. 

Rappasundsgraven 
Rappasundel, som ligger mellan öarna Åsen och Galtisguts i 

nedre delen av Hornavan. har fatt ge namn åt den stora boplatsen 
på Galtisguts nordvästra, mycket flacka udde. Roplatsen, som 
undersökts i samband med ämbetets arbeten inom Hornavans 
dämningsområde, har huvudsakligen givit fynd från tiden kring 
Kr. f. Marken på boplatsen är ganska ojämn på grund av myrhål 
och många stora flyttblock. Lämplig terräng erbjuder främst den 
sandiga, tallbevuxna marken närmast sundet, fig. 5. Där ligga 
också såväl graven som huvuddelen av boplatsfynden. Längre in 
på udden övergår marken till en tuvig hjortronmyr. 

Graven låg endast 4 meter från slrandhakel. Den utgöres av en 
ca 70 cm djupt nergrävd grop (1,8 x 0,6 m), orienterad i nordöst— 
sydväst och ulan markering ovan mark. Väggarna voro så rakt 
nerskurna i sanden all gropen endast var obetydligt vidare upptill 
än i botten. Huruvida graven hade grävts från nutida markytan 
eller från en äldre kunde inte avgöras under grävningens gång. 
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F-ig. 5. Rappasundet. Part i av den forntida boplatsen. Några meter innanför 
s t randhaket påträffades en grav — i högra övre kanten av bilden. — Par t of 
the prehistoric dwelling site. A grave was found some metres inside the beach 

—in the top r ight-hand corner of the picture. 

I profilen genom graven kunde gropens kanter tydligt följas frän 
den plana botten och upp lill vegetalionsskiktet, där de försvunno 
i mängden av rottrådar i den lösa, torra ytsanden. 

Den döde läg på rygg i botten av gropen (+0,60 m över vallen-
ståndet den 5.7.1960) med huvudet i sydväst och med ansiktet 
något lutat mot vänstra axeln. Lämningarna av den döde bestå 
av överkroppen samt delar av fötterna. Det mellanliggande par
tiet skadades vid grävningen av elt provschakl. Skelettmaterialet 
är mycket dåligt bevarat. Av överkroppen funnos kraniet, över-
armsbencn samt delar av vänstra nyckelbenet och skulderbladet. 
Des.sa skelettdelar samt hela bröstkorgen voro omgivna av cn 
brunsvart mossliknande humusbildning, starkt genomvuxcn av 
rottrådar, vilken gav den döde ett mnmiearlal utseende, fig. 6. 

I gropens fyllmassa, som bestod av porös sand samt rötter, 
påträffades två skrapor av sten. De tillhöra säkerligen det bo-
platslager, som genomskurits av graven. Inga föremål påträffa
des i samband med friläggandet av den döde. Först när läm
ningarna besiktigades av doktor N.-G. Gejvall på Statens histo
riska museum, upptäcktes i det då nägot hoptorkade humus
skiktet några föremål. På högra axeln lågo ett ovalt eldstål, en 
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Fig. 6. Rappasundet. Graven utgjordes av en ca 70 cm djup grop nergrävd i 
sanden. Den döde låg pä rygg i botten av gropen och de dåligt bevarade 
skelettdelarna voro överväxta av en mossliknande bumusbildning, starkt ge-
nomvuxen av rot trådar . — The grave consisted of a luile, about 70 cm deep, 
in the sand. The dead person lag on his back on the bottom of the hole and 
the pieccs of the skeleton, in a bad state of preservation, were couered with 
a moss-like humus gnnuth which had been penctratcd to a large extent by 

rootlets. 

liten jämten samt en bit eldflinla. På vänstra axeln låg en järn-
kniv med spetsen mot den dödes haka. Järnföremålen äro starkt 
förrostade. Fig. 7 visar ett röntgenfoto av kniven och eldstålet. 
Föremålens läge i graven tyder på att de nedlagts som gravgåvor. 

Som så ofta är fallet med enkla föremål från senare tider, äro 
dessa gravfynd svära alt datera. Fldstål av denna typ tycks inte 
förekomma under förhistorisk tid. Från vikingatiden äro dock 
likartade, enkla eldstål kända; dessa äro emellertid mer spets
ovala. Doktor Ernst Manker har påpekat för mig, att elt likartat 
eldstål ingår i offerplalsfyndet från Saivo, Gällivare socken, Lapp-
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Pig. 7. Rappasundet. Overväxta av humusbildningen pä den dödes axlar låg 
ett eldslål oeh cn järnkniv med hornskaft. Skala 3/5. — On the dead person's 
»houlder» lag a fire-tteel and an iron knife with a horn hanille, coucrcd with 

n humus groiuth. 

land,1 ett fynd som av Serning daterats lill 1000—1100-talet.2 

Saivo-exemplaret är dock mer rektangulärt. Ett eldstål av exakt 
samma form har däremot hittats på cn boplats vid Nämforsen.3 

Del blandade fyndmaterialct därifrån kan dock inle dalera typen. 
Keyland avbildar ett eldstål av Rappasundstypen tillsammans med 
en mängd andra former och uppger alt de äro från senare lid.4 

Den korta kniven beslår av ell jämnbretl järnblad med ett horn
skall, som endast lämnar elt kort parti av bladet fritt. Skaftet är 
lasl vid bladet med tre nitar och har vid änden ett platt huvud 
av metall. Paralleller till denna kniv har jag varken kunnat hitta 
i järnåldersmaterialet eller i lapskt material. Gravens föremål 
medger tyvärr ingen säkrare datering än mellan forntidens slut 
och vara dagar. 

Personligen tror jag, alt graven inte är yngre än 1700-talet, då 
jag finner det osannolikt, all lapparna sedan de kristnats skulle 
ha begravt en av sina döda i ovigd mark så nära kyrkogården. 
Missionen salle igång på allvar här under 1600-talet, och år 
1641 byggdes den första kyrkan på kyrkplatsen, som är belägen 
endast 3 km vattenvägen från Rappasnndet. 

Graven har i varje fall inget samband med den forntida bo-
1 /-.'. Manker, Lapparnas heliga ställen, 1967, 
2 /. Serning, Lapska offcrplatsfynd, 1956. 
3 H. Hvarfner, Fångstmän och nybyggare, 1957. 
4 X. Keyland, Primitiva eldgöriiingsmetodcr, Fataburen 1916. 
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platsen, som med sitt karakteristiska fyndmaterial av asbestkera
mik, stenredskap och enstaka fragment av brons och järn, i slort 
tillhör äldre järnålder. Enstaka ytligt liggande härdar och järn-
föremål vittna om senare tiders mer sporadiska besök på plalsen, 
och graven får sannolikt uppfattas på samma sätt. Ännu leva 
medlemmar av de lapska familjer som i samband med vår- och 
höstflyttningarna bott på udden, och det ger ju en sällsynt le
vande atmosfär åt den gamla boplatsen. 

Fynd 
1 fragmentarisk kniv av jä rn med pånilat skaft av horn, längd 119 mm, 

bredd 17 mm, tjocklek 6—13 mm. 
1 ovalt eldstål av järn, 52 x 27 mm. 
1 j ämten , 31 x 2—5 mm. 
1 bit flinta med krosspår längs kanterna, 2 0 x 1 6 x 1 2 mm. 

B. H-n 

Preliminär skelett bestämning 
Det lilla kraniet är korlskalligt och högt med träng panna, 

framträdande vårtutskott, lilen, låg och vidvinklig underkäke och 
en påtagligt stark modellering av ansiklsdelcn. Tänderna, som 
äro förhållandevis väl bevarade, sitta liitt och fast i sina alveoler 
och uppvisa en stark nedslitning. I synnerhet äro 6-årsländerna 
hårt ahraderade. 

Kraniets sekundära könskaraktärer tala övervägande för kvin
na; man kan likväl icke utesluta möjligheten att de kvarvarande 
övre extremitetsdelarnas muskelfästen, som äro synnerligen fram
trädande, skulle kunna lyda på att det rör sig om en man. 

Med sin litenhet och sina ansiktsdrag, okbågarnas och under
käkens form samt sitt höga huvudindex ger kraniet ett typiskt 
lapskt intryck. Dess mått och indices ansluter nära lill tidigare 
kända lappkraniers. 

Dödsäldern torde, med hänsyn tagen till att samtliga skall-
sömmar fortfarande äro oförbenade, försiktigt uppskattas till mel
lan 30 och 40 år. Den starka nedslitningen av bettet ger ingen 
säker ledtråd för en sådan bedömning. 

N-G. G-ll 
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S U M M A R Y 

B. Hallgren and N-G. Gejvall: Lappish Graves in Arjeplog with 
preliminary Rone Determinations. 

During the summers of 1959 and 1960 the National Department of Antiqui
ties investigatcd two Lappish graves in the parish of Arjeplog in Lapland. 
One of the graves lay by Lake Godejaure in the western part of the parish. 
The grave consisted of a heap of smoofh flat Hakes of stone close to a stone 
embedded in lhe ground. Finds: an iron knife wilh a leather sheath, and an 
iron belf-clasp. The second grave lay in a prehistoric dwelling site by 
Hornavan near the site of lhe church in Arjeplog. This grave consisted of a 
holc dug in lhe sand and there was nothing above ground to mark the spöt. 
Finds: an iron knife, a fire-steel and a piece of flint. The skulls and certain 
bones from tbc limbs were found in the graves. The date of the graves is 
uncertain but probably both belong to a period låter than prehistoric times. 
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