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En skida från Glommersträsk, Lappland 

Av Kjell Lundholm 

Lundholm, K. 1979. En skida från Glommersträsk, Lappland. (A ski from 
Glommersträsk, Lappland.) Fornvännen 74. Stockholm. 

Find of a ski of Bothnian type, C14 dated 985 B.P., motivates discussion of 
the interpretation of this find. Earlier demonstratcd find density in the börder 
area of Västerbotten, Norrbotten and Lappland is confirmed. The explanation 
for this find density is considered to be environmental factors which favör a 
trapping settlement near the coast, perhaps of Forest Lapp character. 

Kjell Lundholm, Norrbottens museum. Box 266, S-951 24 Luleå. 

I det stora standardverket om förhistoriska 
skidor, Finds of skis from prehistoric time in 
Swedish bogs and marshes, framgår av Gösta 
Bergs bidrag dels att den s. k. bottniska typen 
har en synbar koncentration till gränslandet 
mellan Västerbotten, Norrbotten och Lapp
land (a .a . fig. 15), dels att vid diskussion 
av det konstaterade sambandet mellan bott-
nisk typ och den till sen tid förekommande 
sydlapska typen, den förra ofta och på skilda 
grunder daterats till efter Kristi födelse, 
ibland till vikingatid—äldre medeltid (a.a. s. 
20 ff.). Den nämnda koncentrationen till 
gränslandet mellan Väster- och Norrbotten 
har i en senare redovisning till synes blivit 
mera uttalad (Manker 1957 fig. 14; Serning 
1960 fig. 5) liksom att den tidigare givna 
dateringen av den bottniska typen ofta upp
repats ( t .ex. Manker 1971 s. 90). I detta 
sammanhang kan det vara av intresse att uti
från ett nytt fynd med C-14 datering ånyo 
behandla frågan. 

Vid skogsdikning ca 2,5 km S 30° O om 
Glommersträsk järnvägsstation, Arvidsjaur sn, 
påträffades i en myr och på ca 35 cm djup 
en skida (fig. 1). Skidan är 194 cm lång, in
till 11 cm bred, spetsig i båda ändarna och 
sönderbruten i fyra delar. Den har upphöjt 
fotställ, 45 cm långt, 6,8 cm brett, intill 1,5 
cm högt, försett med horisontalt fastbind-
ningshål, intill 4,3 cm brett. Fotställets bakre 

d d är skålformat samt tvärt avslutat, dess 
övre del har borthuggits så att fastbindnings-
hålet ej längre kan användas (fig. 2 ) . Skidans 
främre spets är delvis avbruten samt försedd 
med två i skidans mittaxel symmetriskt place
rade hål med 1,2 cm i diam. Skidans bakre 
spets är sprucken, uppvisar två kvisthål samt 
saknar vissa bortfallna delar. Skidans under
sida är nästan svart, konvext utformad samt 
saknar ränna. Utförd C-14 datering har gi
vit dateringen 9 8 5 ± 100 B.P. (St-4522). Ski
dan påträffades 7/9 1972 av Stig Tjärnberg, 
Älvsbyn och har genom skogsvårdskonsulent 
Erik Rutström, Sjulnäs, Roknäs som gåva 
överlämnats till Norrbottens museum, inv. nr 
14979. 

Det nämnda fyndet passar på flera sätt väl 
in i det äldre resonemanget. Skidan är av 
bottnisk typ, det erhållna C-14 värdet A.D. 
965 överensstämmer väl med denna skidtyps 
generella datering samt är slutligen föremå
let ytterligare ett belägg för den påtalade 
fyndkoncentrationen. Låt oss därför pröva 
dessa skilda aspekter utifrån fyndet från 
Glommersträsk. 

Den bottniska skidtypen kännetecknas av 
lansdtlik framspets, plan undersida samt upp
höjt, indraget, konkavt och bakåtsluttande fot
ställ (Manker 1957 s. 170). En annan beskriv
ning för s. k. typ C l är: upphöjt och indra
get fotställ med horisontalt remhål, undersida 
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plan till lätt konvex och utan ränna (Man-
kar 1971 s. 79). Vi har redan inledningsvis 
konstaterat att skidan från Glommersträsk 
har alla dessa kännetecken. En avvikelse kan 
tyckas vara, att fotstället är till sin övre del 
borthugget så att fastbindningshålet ej längre 
kan nyttjas. En liknande konstruktion har 
diskuterats för en skida från Jokkfall, Över
kalix sn. Den sistnämnda har en särskild an
ordning vad gäller fastbindning och fotställ 
så att vi där återfinner "den arktiska skid-
typens båda hålpar för bindningen i förening 
med den bottniska typens upphöjda och nå
got konkava och bakåtsluttande fotställ" 
(Manker 1957 s. 168 f.). Det låga fotstället 
med nedskuren ränna har tolkats som spår 
av en genom hålparens öglor och över skon 
dragen rem som desslikes varit nedsänkt i 
skidan. Denna konstruktion har också ansetts 
vara av övergångsform mellan arktisk och 
bottnisk typ, varvid teorin om sekundärt till
komna vertikala bindningshål förkastats (a.a. 
s. 169). Skidan från Glommersträsk bör knap
past ges en sådan typologisk tolkning utan 
förklaringen torde vara enkel nog. Troligen 
är det samma fenomen som gallor ett skid-
fynd från Flakamyren, Lycksele sn där det 
avhuggna fotstället vittnar om att man velat 
tillvarata bindningen sedan skidan i övrigt 
var uttjänt (a.a. s. 175). 

De nämnda hålen vid skidans främre spets 
har givits olika förklaring. En sådan är att 
i t. ex. södra Karelen använde man inte sta
var utan skidåkaren höll fast i remmar som 
var fastbundna i skidspetsarna (Itkonen 1937 
s. 74). Det kan, åtminstone i ett fall där en 
rad hål finns i bakändan, också gälla fast
sättande av skinn på med underkantlister 
försedda skidor (Berg 1933 s. 155 f.). Ytter
ligare en förklaring till framför allt mot
ställda hål skulle vara att en läderrem dra
gen därigenom kunde sammanhålla en delvis 
sprucken skida (Manker 1957 s. 170). För 
Glommersträskfyndet torde dock den enk
laste förklaringen gälla: att i likhet med t. ex. 
ett skidfynd från Sydcn, överluleå sn, an
vändes framspetsens hål för att man skulle 
kunna släpa skidorna efter sig (Berg 1933 s. 
149) eller kanske för fastbindning i ackjan 
(Itkonen 1937 s. 74). En svårighet skulle 

Fig. I. Skidan från Glommersträsk, Arvidsjaur sn, 
Lappland (Norrbottens museum inv. nr 14979). 
Teckning Bengt Handel. — Ski from Gloinmcrs-
träsk, Arvidsjaur parish, Lappland. 
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Fig. 2. Fotstället på skidan frän Glommersträsk. Foto H. Andersson. 
Glommersträsk. 

Foot space of the ski from 

härvid vara att förklara varför vår skida har 
två i mittaxeln symmetriskt placerade hål. I 
sammanhanget kan noteras, att en skida från 
Västanträsk, Burträsk sn, i spetsen har dels 
ett rundskurd hål, dels bakom detta tre i rad 
placerade men ej genomborrade hålor (Man
ker 1957 s. 177). 

Den bottniska typen har, som tidigare 
nämnts, ofta daterats till yngre järnålder och 
äldre medeltid. Dateringen har härvid främst 
baserats på pollenanalys eller studium av 
ornamentiken. I några fall har dock avvi
kande resultat erhållits. Så har vi exempel
vis en skida från Viitasaari i norra Tavast
land (Itkonen 1937 s. 72 ff.). Denna skida 
har på pollenanalytisk väg daterats till tiden 
kring Kristi födelse (Berg 1946 s. 276). Ge
nom förekomsten av bearbetningsspår av 
stenyxa skulle till synes gälla en ännu äldre 
datering men en finsk forskare har hävdat att 
lokal användning av stenverktyg förekommit 
vid Kristi födelse, en uppfattning som dock 
Berg förnekat (a.a. s. 276). Här måste man 
dock utifrån de senaste årens forskningsresul
tat nämna, att stenverktyg mycket väl kan 
ha en sådan lokal sen datering. En motsva
rande avvaktande hållning intas av Manker 
vad gäller en skida från Trehörningsjö där 

förekomsten av bearbetningsspår av stenyxa 
får i dateringsavseende förbli en öppen fråga 
i avvaktan på C-14 prov (Manker 1957 
s. 180). 

I en kortfattad presentation av skidfynd 
refereras samma allmänna datering till järn
ålder samtidigt som ett enda C-14 värde till 
1200—1500 f .Kr. nämns (Berg 1970, sp. 
498). Det refererade resultatet vad gäller ski
dan från Lomsjökullen i Vilhelmina sn visar 
sig dock vara baserat på pollenanalys och den 
tidiga dateringen tas till intäkt för att just 
detta fynd skulle tala för ett direkt samband 
mellan arktisk och bottnisk skidtyp (Manker 
1947 s. 171, jfr Manker 1957 s. 180). Den 
angivna referensen vad gäller C-14 datering 
synes ej heller avse en kompletterande publi
cering av detta fynd (Berg 1951 s. 184 f.). 
Vidare har ytterligare en C-14 datering om
nämnts (Serning 1960 s. 62 not 46) varvid 
den tyvärr felaktiga sidhänvisningen torde 
avse en allmänt uttalad förhoppning om 
framtida dateringsmöjligheter (Manker 1957 
s. 182). Slutligen kan nämnas en datering 
från Ångermanland på "2870 + 70 före nu" 
(Manker 1971 s. 90). 

På skilda grunder kan dateringen av ski
dor av bottnisk typ tyckas bli något disparat. 
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Någon modern sammanfattning av den bott
niska typens kronologi saknas således. Det nu 
erhållna C-14 värdet på Glommersträskski-
dan bekräftar den ofta uttalade meningen 
att skidor av denna typ är ca 1000 år gamla. 

Det nu aktuella fyndet kan också bedömas 
utifrån den tidigare nämnda fyndkoncentra
tionen till gränstrakterna mellan Västerbot
ten, Norrbotten och Lappland. Vi kan börja 
med att notera, att inom ett område med 25 
km radie från Glommersträsk har påträffats 
ytterligare inte mindre än fem skidor (Arvids
jaur sn, Glommersträsk, Finds 1950 nr 3; 
Järvträsk, Finds 1950 nr 2; Järvträsk, Man
ker 1957 nr 6; Jörn sn, Kåtasdet , Finds 1950 
nr 39 samt Piteå sn, Högbacken, Manker 
1957 nr 5) . Vidgas området till 80 km radie 
har vi ytterligare minst tolv skidfynd (Aije-
plog, sn, Slagnäs, Finds 1950 nr 5; Gdlo-
viken, Silvermuseet 315; Gelloviken, Silver
museet 1534; Arvidsjaur sn, Rättsel, Finds 
1950 nr 4; Serrejaur, Manker 1957 nr 3 ; 
Stormyran, Manker 1957 nr 4; Burträsk sn, 
Fäbodtjälen, Finds 1950 nr 20; Kalvträsk, 
Finds 1950 nr 21 ; Lycksele sn, Ajaur, Finds 
1950 nr 8; Arvträsk, Finds 1950 nr 9; Nor
sjö sn, Bodan, Finds 1950 nr 19; Norsjön, 
Manker 1957 nr 7 samt muntliga uppgifter 
insamlade genom Nordarkeologi och Silver
museet i Arjeplog). Vad gäller Silvermused 
har insamlats uppgifter från hela socknen. 
Härvid framgår att skidfynden, vari inräk
nas såväl till museet inlämnade skidor som 
enbart genom muntliga uppgifter kända men 
till typen ej bestämda fynd, verkligen är kon
centrerade till vissa delar av socknen. Me
dan västra sockenhalvan, dvs. fjäll- och för-
fjällsområdd, saknar skidfynd kan den östra 
sockenhalvan uppvisa 18—19 fynd. 

Förklaringarna till koncentrationen vid 
länsgränsen synes få sökas efter flera vägar. 
Först har vi anledning att påpeka att läns-
gränsområdet från naturgeografisk synpunkt 
för Västerbottens del kännetecknas av att 
inlandsrcgionens bergkullslätter åtskiljs ge
nom en smal övergångszon från den mindre 
distinkt utbildade kustslätten (Rudberg 1954 
s. 199). På motsvarande sätt har inom Norr
botten för Pitebygden noterats, att i västra 
delen finns d t vidsträckt högland vilket i 

själva verket är jordartskartans största mo-
ränmarker ovanför högsta kustlinjen söder 
om övre Kalix- och Tornedalen (Fromm 
1965 s. 69 f.). För Västerbottensdden skulle 
det gälla bergkullterräng strax innanför "in
landets gränströskd" (Rudberg 1954 s. 171, 
pl. 4) vilket för Pitedalens del torde mot
svaras av där konstaterad skarp gräns mellan 
högland och kustområde varvid det först
nämnda området skulle vara ett flackt böl
jande moränlandskap (Fromm 1965 s. 70). 
För att följa Rudbergs terminologi kan vi 
också säga att tre kustlandsgenerationer mö
ter två inlandsgenerationer (Rudberg 1954 
s. 371, 376 f., pl. 7) . 

Denna förklaringsgrund bör lämpligen söka 
appliceras på andra områden med koncentre
rade skidfynd. Redan ett flyktigt kartstudium 
skulle tyda på cn viss koncentration till Korpi-
lombolo och överkalix (Serning 1960 fig. 5) . 
Detta kan jämföras med att överkalix sn 
äger fyra skidfynd och därmed torde vara 
vad gäller bevarade förhistoriska skidor den 
efter Arvidsjaur och Arjeplog fyndrikaste 
socknen i övre Norrland. Redan tidigare har 
antytts, att ett motsvarande gränsområde 
mellan kustland och inlandsslätt förekommer 
i övre Kalix- och Tornedalen. Förutom norra 
delen av Pitebygdens högland uppvisar Kalix-
dalens mellersta del och dess övergångszon 
den mest kuperade terrängen inom jordarts
kartan (Fromm 1965 s. 89). Det är därför 
frestande att med denna korta analys antyda 
ett samband mellan skidfynd och naturgeo
grafiska faktorer även inom Kalixdalen. 

Övergångszonen i sig förklarar inte varför 
skidfynden finns inom bestämda områden. 
Tänkbara orsaker till koncentrationerna skulle 
vara, att inom mot kustområdet utskjutande 
höjdsträckningar kan t. ex. i nutid ha före
kommit högre odlingsintensitct av myrmar
ker med åtföljande större möjlighet till skid
fynd. Alternativt förefaller tänkbart, att när
varon av fornininncsintresserade personer 
skapat en skenbart högre fyndfrekvens. Ingen
dera av dessa förklaringar kan dock direkt 
beläggas. Andra tänkbara orsaker iir, att höjd
sträckningarna innebar t. ex. gynnsamma om
ständigheter ur växtgeografisk, klimatologisk. 
kommunikationsteknisk och handelspolitisk 
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synvinkel. En hypotes skulle därvid vara, att 
höjdsträckningar i ett kustnära klimat gav 
goda renbeten, dessa skapade förutsättningar 
för renjägare och/eller renskötare att leva 
kommunikationstekniskt sett nära kustens 
"svenska" bebyggare vilket i sin tur gav till
fälle till kulturkontakter och handelsutbyte. 

Vad gäller skidfyndens utbredning så har i 
litteraturen ofta hänvisats till samband med 
samerna. Således har påvisats en likartad 
spridning för "sydlapska skidtypen" och myr-
funna skidor med konkav undersida (Finds 
1950 fig. 14). Detta samband skulle dock 
endast indirekt gälla vår aktuella problem

ställning, eftersom den sydlapska skidtypens 
utbredning endast marginellt berör vårt om
råde. Vidare har diskuterats ett kartografiskt 
samband mellan samisk bosättning och de 
bottniska skidfyndens utbredning (a.a. s. 21, 
fig. 13, 15). Även denna överensstämmelse 
förefaller ovidkommande eftersom avsevärda 
samiska bosättningsområden saknar skidfynd. 

Liknande tankegångar framkommer hos 
Manker som menar att de förhistoriska skid
fynden i Nordskandinavien till övervägande 
delen gjorts inom skogslapskt område, varvid, 
eftersom fjällrenskötseln ej hade uppkommit 
vid denna tid, fynden rimligen bör samman-
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kopplas med en befolkning i skogslandet som 
levat på liknande sätt som de senare kända 
skogssamerna (Manker 1968 s. 206). 

Ett motsvarande samband samer-bott-
niska skidor diskuteras av Berg där dock 
några då nya fynd från Dalarna och Hed
marks fylke i Norge genom sitt geografiska 
läge utesluter ett direkt eller indirekt samiskt 
ursprung (Berg 1951 s. 186). 

Uppmärksammar vi åter den tidigare 
nämnda fyndfördelningen inom Arjeplog sn 
skulle ett samband med skogssamiskt område 
förefalla rimligt. Här kan skilda förklaringar 
tänkas, vilka även framförts muntligt av 
Einar Wallquist, att fjällområdet vid denna 
tid ej var befolkat av fjällsamer, att samerna 
vintertid helt övergav fjällområdet och ski
dor därmed endast nyttjades i skogslandet, 
att fjällområdet ej hyser för bevarande av 
skidor lämpliga myrar alternativt att dessa 
myrar ej har exploaterats och ev. skidor där
för väntar på sin upptäckt. 

Ingen av de nämnda teorierna förklarar i 
sig vår fyndkoncentration. En möjlighet är 
dock att pröva om vårt fyndområde skulle, 
i enlighet med Mankers förklaring, ha en 
särskilt skogssamisk prägel. Området kan 
generellt inräknas i den "central- och syd
lapska typen" av skogslappskultur känne
tecknad av en viss cirkelrörelse i nomadis-
men och av en näringsekonomisk gradvis ut
veckling från jägare och fiskare till bonde 
och renskötare (Manker 1968 s. 238 ff.). En 
del av denna centrala och sydliga skogslapps
kultur kännetecknas i dag av en relativt sett 
tät samisk bosättning. Således har för de tre 
skogslappbyar vars marker finns inom huvud
sakligen Arvidsjaurs kommun, redovisats 35 
hushåll av de totalt 114 som finns i Lapp
land (a.a. s. 166). 

Allt detta avser dock nutida förhållanden, 
om med nutid avses vårt eget århundrade. 
Redan tidigare har i denna framställning 
antytts vissa särdrag i undersökningsområdets 
topografi. I en avhandling om Pite lappmarks 
kolonisation har diskuterats skilda faktorer 
vad gäller den påvisade sena kolonisationen 
inom denna lappmark. Eftersom vi erfaren
hetsmässigt vet, att den äldre samiska befolk
ningstätheten ofta stod i omvänd proportion 

till den "svenska" kolonisationen kan det 
vara av intresse att nämna Bylunds faktorer: 
allmän-klimatologiska förhållanden, jordmån, 
älvarna som kominunikationsleder, höjdför
hållanden samt de lappländska fisketräskens 
attraktionskraft (Bylund 1956 s. 52). En kri
tisk prövning av de skilda faktorernas reella 
inverkan på kolonisation leder till slutsatsen 
att av de naturgeografiska faktorerna är det 
älvdalarnas mindre goda lämplighet som 
kolonisationsstråk och det höga "trappsteget" 
mellan kustbygd och inland som kan tänkas 
ha negativ inverkan på kolonisationen. Vi
dare nämns, att den befolkningsgeografiska 
utvecklingen vad gäller att finska kolonister 
trängde in över Torne älv resp. Kvarken med
förde att Pite lappmark hamnade i ett be
byggelsevakuum (a.a. s. 70 f.). Bylunds reso
nemang skulle därför sammantaget indirekt 
bekräfta Mankers påstående att här kunde 
en skogssamisk kultur utveckla sig. 

Alla dessa resonemang gäller dock en epok 
betydligt yngre än våra skidfynd. Att över
föra 1600- och 1700-talds förhållanden till 
låt oss säga vikingatid kan tyckas vanskligt, 
detta särskilt ined tanke på att i ena fallet 
gäller det en jordbrukande nybyggarkultur, i 
det andra fallet sannolikt nomadiserande 
fångstmän. Grundförutsättningarna kvarstår 
dock, t. ex. naturgeografiska faktorer som 
"trappsteget" mellan kustområde och inland. 
Att i denna uppsats fullständigt belysa 
"trappstegets" roll som natur- och kultur
gräns låter sig ej göras, ej heller kan en hel
täckande arkeologisk materialgenomgång re
dovisas. Istället för utebliven finsk kolonisa
tion kan vi dock söka andra för samma om
råde alternativa bosättningar. 

Från arkeologisk synpunkt uppstår svårig
heter att påvisa bosättning överhuvudtaget 
under yngre järnålder—äldre medeltid. Från 
redovisat lösfyndsmaterial har konkluderats, 
att den svenska penetrationen av lappmar
kerna nådde upp till Skellefteälvens sjöom-
råde medan däremot Piteälvcns lappmarks
del liksom landet norr därom kännetecknas 
av fyndtomhet. Undantag härifrän skulle 
vara offerplatsfynden och pilspetsar (Serning 
1960 s. 79). En förnyad genomgång av ma
terialet har skett varvid för Skellefteälven 
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noterats medeltida lösfynd medan däremot 
bedömningen för Piteälven kvarstår (Zachris
son 1976 s. 77 f.). 

Intressant i sammanhanget är att nämna 
det kända offerplatsfyndet från Gråträsk, be
läget ca 25 km norr om Glommersträsk. Detta 
fynd som i korthet innehåller, förutom norska 
silvermynt, även spännen, ringsmycken, häng
prydnader, pärlor och remprydnader av ofta 
finskt-östbaltiskt, ryskt och svenskt (got
ländskt) ursprung, har daterats till huvud
sakligen 1000- och 1100-tal (Serning 1956, s. 
14, 95; 1960 s. 78). I samma sjö har vid ett 
senare tillfälle påträffats båtspant, sänken, 
slädmede samt en förmodad framdel till en 
skida (Serning 1956 s. 14; Berg 1935 s. 36) 
dock utan att fyndets slutenhet eller samhö
righet med offerplatslokalen kunnat beläggas. 

En annan lokal är Garaselet, belägen ca 
15 km nordost om Glommersträsk, där bl .a . 
påträffats järnslagg som är samtida med en 
jämkniv med ornerat skaft från karelsk kors
tågstid, dvs. 1100—1300 e .Kr . (Sundquist 
1978 s. 134). Denna lokal har i en tidigare 
publikation sammankopplats med Kyrkbyn, 
belägen vid Piteälvens mynning. Här har på
träffats bl. a. husgrunder samt glasfraginent, 
brakteater och glaserad keramik. Samban
det har angivits vara att Kyrkbyn—Gara
selet—Gråträsk skulle vara handelsplats— 
jaktplats—järnframställningsplats—offerplats 
på mindre än 50 km avstånd från varandra 
(Christiansson 1973 s. 27 f.). Denna tolkning 
har dock diskuterats vad gäller Garaselet-
fyndets slutenhet, Gråträskfyndets karaktär 
och samtidigheten mellan Kyrkbyn och Gara
selet (Zachrisson 1974 s. 111 f.). I annat 
sammanhang har påpekats, att de båda sist
nämnda platserna ligger så långt från var
andra att närhetskriteriel kan diskuteras lik
som att platserna är belägna vid skilda 
vattensystem (Lundholm 1978 s. 104). 

För vårt här aktuella resonemang räcker 
det kanske med att notera, att Kyrkbyn skulle 
vara exempel på främmande handelsstation 
och kyrkplats i kustlandet, att Garaselet ut
gör cn plats med fjärran handelskontakter 
och hantverk ovanför "trappsteget" mot in
landet samt att våra skidfynd i närheten vitt
nar om den sannolikt inhemska befolkningens 

kvarlåtenskap. 
Denna tolkning kan i viss mån vara ett svar 

på att vårt tidigare resonemang var anakro-
nistiskt när man jämför skidfynd med nega
tiva kolonisationsfaktorer på 1700-talet. I 
båda fallen gäller det dock att någon uti
från söker resp. hindras från att få kontakt 
med mot kustlandet utskjutande höjdområ-
den. De här nämnda fyndplatserna kan tol
kas på olika sätt. A ena sidan skulle Gråträsk 
och Garaselet visa på en penetration utifrån, 
å andra sidan skulle penetration förutsätta att 
främlingar hittade något av intresse inom 
området: antingen handel med lokalbefolk
ning eller eget utnyttjande av vilttillgångar
na. I båda fallen borde i sig t. ex. det nega
tiva trappsteget utgöra ett hinder, dock icke 
på samma sätt som för en kolonisering base
rad på jordbruk. Vidare förutsätter handels-
penetrationen att här fanns en merkantilt 
intressant befolkning som desslikes, av får 
vi väl säga naturgeografiska skäl, bodde 
ovanligt nära kustområdet. Den geografiska 
närheten skulle därför kompensera det nega
tiva trappsteget. Denna inhemska befolkning 
bör arkeologiskt sett kunna beläggas på skilda 
sätt. Här kommer vi in på mångskiftande 
fornsakstyper som oftast är tidlösa. Mycket 
av detta fragmentariska material kan, för att 
följa en nyutkommen monografi, förmod
ligen dateras till tiden efter 1300 medan där
emot fyndplatserna i sig kan ha en kontinuitet 
bakåt i tiden (Zachrisson 1976 s. 74). Ett 
belägg för denna närvaro äi dock våra skid
fynd, där Glommersträskområdd uppvisar en 
påtaglig koncentration. 
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A ski from Glommersträsk 
It has been previously established that there 
is a dist ind concentration of prehistoric ski-
finds in the börder district between Väster
botten, Norrbotten and Lappland. These 
skis are as a rule of the so-called "Bothnian" 
type which is often dated to the Viking— 
early Medieval periods and has sometimes 
been referred to as Lappish. An additional 
ski has been found in a bog close to the 
Glommersträsk railway station in Arvidsjaur 
parish. This ski is 194 cm long, pointed at 
both ends, and furnished with a raised foot
space and horizontal tie-holes. The ski has 
been C^-dated to 985 ± 1 0 0 BP (St-4522). 
This dating shows general agreement with 
previous datings based upon pollen analysis 
or ornamentation. 

This new ski-find lies within the area of 
the above-mentioned find concentration and 
five additional skis have been found within 
a radius of 25 km. If the area's radius is 
extended to 80 km, twelve more finds can be 
included. This concentration lies in the bör
der region between the coastland and the 
inland's forested moraines. An elevated area 
in the southern section of Piteå Valley (Pite-
dalen) projects here towards the coastal 
sound and this creates special botanical, cli-
matic, communicational and trading con
ditions. 

Hypothdically, such an elevation in proxi-
mity to a coastal d imate should provide good 
reindeer pasturage, creating possibilities for 
reindeer hunters/traders to live in proximity 
to the coastal "Swedish" settlers, which would 
allow for cultural contacts and trade. Even 
in recent times, this find-spot has been 
marked by Forest-Lapp settlement as also 
by the fact that unsuitable environmental 
factors prevent agricultural colonisation. 

In the same district, a so-called Lappish 
sacrifieial deposit dating to the l l t h and 12th 
centuries has been found at Gråträsk, ca 25 
km from the ski's find-spot. In Garaselet, 
15 km from Glommersträsk, a settlement 
has been found which produced iron slag 
and a knife belonging to the Karelian Iron 
Age, A.D. 1100—1300. Kyrkbyn (church-
village), at the estuary of the Piteå River 
(Piteälven) has been a church site and 
trading station from at least the 14th cen
tury. These three sites provide examples 
of an outward trading activity which suggests 
trade with the local (coastal) inhabitants or 
exploitalion of, for example, game resources. 
In this regard, the ski-find provides evidence 
of how the inland population could, as a 
result of the environmental factors referred 
to above, live close to the coastland and thus 
be accessible to the outer world. 
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