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utgångspunkt i tvä undersökningar inom Arjeplogs socken, Lappland. (Spatial 
structures in Saami cultural landscapes. A study with reference to two investi
gations in Arjeplog parish, Lapland.) Fornvännen 85. Stockholm. 

This artide presents the results of recent archaeological investigations in the 
interiör of Northern Sweden. An attempt is made to interpret spatial structures 
in terms of their social implications. 

The spatial arrangement of cooking pits and hearths in particular is discussed 
in relation to the historically known Saami siida organization. 

Ingela Bergman, Silvermuseet, S-930 90 Arjeplog, Sweden. 

Vid Silvermuseet i Arjeplog bedrivs sedan 
1984 studier av bosättningsstrukturer och 
resursutnyttjande i skogslandet under järn
ålder-medeltid. Omfattande fältundersök
ningar har utförts varvid hundratals tidigare 
okända fornlämningar registrerats. Den ojäm
förligt största gruppen anläggningar utgörs av 
härdar åtföljda av kokgropar och därnäst 
fångstgropar. Eldstäderna uppvisar stor varia
tion med avseende på form och storlek. Keik-
groparna representerar en mer enhetlig 
grupp. De är vanligtvis av rund eller oval 
form, ca 1-1,5 m i diameter och ca 0,5 m 
djupa med ett (eller flera) lager förkolnad ved 
på vilken en tät stenpackning anlagts. Fångst
groparna, slutligen, uppträder i system av va
rierande storlek. I några fall har offerplatser 
och förrådsanläggningar kunnat beläggas i an
slutning till boplatslämningar. 

Fornlämningsbilden är ur kronologisk as
pekt komplicerad, med en tidsspridning från 
tidig järnålder till modern tid. Sagesman kan 
vittna enn sentida bosättningar vid platser där 
även förhistoriska boplatser konstaterats. An
läggningarna, oavsett ålder, formerar sig i 
mönster som upprepas från område till områ

de. Med dessa mönster framträder fångstsam
hällets och renskötselns kulturlandskap. I fö
religgande artikel presenteras två undersök
ningar inom Arjeplogs socken. Resultaten bil
dar utgångspunkt för en diskussion kring 
rumsliga strukturer i det samiska kulturland
skapet (fig. 1). 

Bakgrund 

Arjeplog utgör en av landets till ytan största 
kommuner och omfattar tre naturgeografiska 
zoner. Högfjällsområdet i väst, mot gränsen 
till Norge, övergår via förfjällsregionen till 
omfattande barrskogar mot öster. Kommu
nen genomströmmas av tre större älvar av 
vilka en - Skellefteälven - reglerats. 

Fram till ungefär 1930 var den intensiva 
renskötseln, främst inriktad på mjölkning och 
med ständig vallning av renhjorden, förhärs
kande i Arjeplog såväl bland fjäll- som skogs-
samer. Idag bedrivs enbart extensiv rensköt
sel, vilken kännetecknas av mindre intensiv 
vallning och inriktning på köttproduktion. De 
extensiva och intensiva renskötselformerna 
utövades med jakt och fiske som viktiga binä
ringar - tidigare basnäringar i det samiska 
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Fig. 1. Fornlämningsloka-
ler vilka omnämns i lexten. 
- Sites of ancient monu
ments which are mentio
ned in the text. 

A. Stora Mattaure, 
Arjeplog parish, Lapland. 
B. Rackträsk-Ddlaure, 
Arjeplog parish, Lapland. 
C. Vuolgamjaure-Avavi-
ken, Arvidsjaur parish. 
I .apland. 

resursutnyttjandet. Övergången från fångst-
samhälle till rennomadism beräknas ha ägt 
rum under 1500- och 1600-talen (Hultblad 
1968; Lundmark 1982). Indelningen i skogs-
resp, fjällrenskötsel har sin grund i bland an
nat skillnader beträffande flyttnings- och bo
sättningsområden. Fjällrenskötseln karaktäri
seras av långa flyttningar - från fjäll till kust
land - med sommarvisten i fjällområdet, höst-
och vårbosättningar i förfjällen och vintervis-
ten nära kusttrakterna. Skogsrenskötseln kän
netecknas av kortare flyttningar inom barr
skogsområdet ocb ut mot kusten. Sommar-, 
höst- och vårvisten var belägna i skogslandet 
och vinterbosättningarna förlades lill kustom
rådet (I. Ruong 1955, s. 123 ff). 

Inom Arjeplog omfattar det skogssamiska 
bosättningsområdet endast kommunens östra 
delar under det att fjällsamerna genom sina 
långa flyttningar kom att röra sig över hela 
kommunen. 

Den samiska befolkningens traditionella nä

ringsutövande har präglat, och präglar, ett 
rikt kulturlandskap grundat på helt andra för
utsättningar än odlingslandskapet, och vars 
rötter kan föras tillbaka till förhistorisk tid. 

Arjeplog utgör ett ovanligt område inom 
övre Norrlands inland såtillvida att mängden 
lösfynd med järnåldersdatering är påfallande 
stor. Till de fynd som under årens lopp in
kommit till Silvermuseet hör pil- och spjut
spetsar, yxor, eneggade svärd, ovala eld
slagningsstenar, glaspärlor, hästskoformade 
spännen, ovala spännbucklor samt täljslens-
kärl. Därtill kommer tre arabiska silvermynt 
präglade år 917, 936 respektive 953 (Erixon 
1936, s. 162). Serning finner det troligt att 
flera fynd härrör från gravar (Serning 1960, s. 
74 f ) , men ännu har endast en säker gravan
läggning från järnålder kunnat beläggas 
(Lundholm 1973, s. 236 ff). Fyndens art och 
omfattning har tidigare föranlett forskare att 
tala om vikingatida nordiska bosättningar (jfr 
Serning 1960, s. 77; Stenberger 1964, s. 790). 
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Fig. 2. Undersökningsom
rådet vid Rackträsk-
Dellaure. - The investiga
tion area at Rackträsk-
Dellaure. 

_l Ikm 

• håfd/neartn 

( 0 insamling av 34 ©WstacWf / aggiomantjon ol 34 hearth» 

• kokgrop / cooking oft 

, i tangatgropayatem / tyatam of pnMls 

Undersökningarna vid Rackträsk—Dellaure 
1984 påbörjade Silvermuseet i samarbete med 
inst. för arkeologi i Umeå fältarbeten i syf
te att kartlägga förekomsten av fasta lämning
ar från järnålder-medelt id. Två områden till
drog sig särskilt intresse. Projektet Nord
arkeologi under ledning av Hans Christians
son, som under drygt 10 år utfört inven
teringsarbeten inom Arvidsjaurs kommun 
(Christiansson 1980, s. 153 ff; Christiansson 
& Wigenstam 1980, s. 163 ff.), hade vid sjöar
na Vuolgamjaure och Avaviken registrerat ett 
fångstgropsystem om 36 gropar vid vilket ett 
10-tal härdar anlagts på jämna avstånd från 

varandra (Wigenstam 1969-1979). Inom Ar
jeplogs kommun fanns en parallellföreteelse i 
området mellan sjöarna Rackträsk och Della-
ure, ca 10 km SO från Arjeplog samhälle, där 
ett fångstgropsystem och ett antal härdar regi
strerats (Walukiewicz 1971; Bergman 1988, s. 
129-143; Hedman 1989, s. 137-168). Ytterli
gare en gemensam nämnare, förutom forn
lämningsbeståndet, bestod i likartad topografi 
och växtlighet (sandslätter bevuxna med tall
skog) samt i förekomsten av samiska ortnamn 
ined anknytning lill vinterbosättningar. Forn-
lämningskomplexen avvek från den i övrigt 
splittrade bilden och 1984 påbörjades under-
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sökningar inom området vid Rackträsk-Ddla
ure. Fem års arbete har hittills resulterat i att 
195 härdar och 24 kokgropar registrerats (fig. 
2), varav 16 härdar, 4 kokgropar samt en 
fångstgrop undersökts genom utgrävning 
(Bergman 1984, 1985a, 19856, 1989; Hed
man 1989; Liedgren 1989). 

Sammanlagt har närmare 300 fynd fram
kommit. Den största fyndgruppen utgörs av 
bruksföremål av järn: pilspetsar, knivar, eld
stål, saxar, yxor, sylar, prylar, kilar, skavjärn, 
skinnskrapor etc. En annan stor fyndgrupp 
består av klippta bronsbleck. Även smycken 
och prydnader påträffades, bl. a. en fragmen
tarisk oval spännbuckla av typ P 51, daterad 
till 900-talet (Jansson 1985, s. 174 f.) och en 
kedjehållare i brons av finsk-ugrisk typ, date
rad till 1100-1300 e. Kr. (Zachrisson 1984, s. 
31). I övrigt anger fynden dateringar från vi
kingatid till 1800-talet. 

Föremålsfynden påträffades närmast un
dantagslöst utanför härdkonstruktionerna. I 
härdfyllningen framkom däremot ofta brända 
och obrända ben. Av de härdar som utgrävts 
har sju C14-daterats (nr 16-18, 21 , 23-24 och 
26 i fig. 3). En härd daterades med tre prover 
ur skilda brandlager varav det äldsta tillhör 
tiden Kr. f.-240 e. Kr., det mellersta 610-780 
e. Kr. och det övre 1950-tal (samtliga angivna 
med kalibrerad ålder). Fyra härdar visar en 
tidsspridning från 860 e.Kr. till 1290 e.Kr. 
(kalibr. ålder) (Bergman 1988, s. 139). De 
återstående två daterar sig till 445 ± 7 0 B.P. 
resp. 4 2 5 1 1 5 0 B.P. (okalibr.). En av de 
fyra grävda kokgroparna har daterats till 
9 9 5 1 2 2 5 B.P. (okalibr.). Fångstgroparnas 
tidsmässiga förhållande till härdar och kok
gropar har ännu inte fastställts i avsaknad av 
CH-dateringar. 

Fynden av yxformiga hängen och brons
bleck tillsammans med den ovala spänn
bucklan och kedjehållaren i brons har direkta 
motsvarigheter i samiska offerplatsfynd och 
metalldepåer (jfr Serning 1956 resp. Zachris
son 1984). Bruksföremålen har paralleller i 
redskap som under medeltid och historisk tid 
varit i bruk bland samer. Eldstäderna uppvisar 
i sina konstruktionsdetaljer likheter med den 
samiska ärrans uppställningssten och härdar-
inar. 

Fornlämningsområdet vid Rackträsk-Dd
laure betraktas i sin helhet som samiskt. 

Härdanläggningarna har med avseende på 
form indelats i fyra grupper; runda, kvadra
tiska, ovala samt rektangulära. Stenfyllda 
härdar av oval eller rektangulär form är vanli
gast förekommande. Storleken varierar från 
eldstäder med måtten 0 ,6X0,8 m till anlägg
ningar med en längd av 1,9 m och en bredd på 
1,5 m. Merparten ligger inom ett intervall 
från 1,1X0,8 m till 1,5X1,1 m. En vanlig 
konstruktionsdetalj utgörs av uppställnings
stenar. Den samiska ärren anläggs ofta med en 
större, flat sten i eldstadens ena kortsida, men 
kåtans köksdel och liknande konstruktioner 
kan således följas tillbaka till förhistorisk tid. 
Vid ett femtal härdar iakttogs en mindre grop, 
ibland två, ca 0,2 in i diameter och 0,1 m 
djupa, omgivna av en vall eller hög av upp
grävt material. Groparna är samtliga anlagda 
på mindre än en halvmeters avstånd från re
spektive härdkant och är av okänd funktion. 
Eldstäderna har anlagts i anslutning till min
dre sjöar, tjärnar eller myrar på sandplatåer 
eller flacka åsryggar. I det senare fallet är 
härdarna anlagda på åsryggens högsta punkt. 

Vid betraktande av undersökningsområdet 
ur ett övergripande perspektiv framträder ett 
distinkt rumsligt spridningsmönster. Eldstä
derna samlar sig i större grupper om vardera 
20—50 härdar. Området mellan härdgrupper
na är helt tomt på förhistoriska lämningar (jfr 
fig. 2). Inom varje större grupp finns mindre 
agglomerationer om 3 -5 , i ett fall upp till 18 
härdar, vilka anlagts i rader på jämna avstånd, 
vanligtvis 5—10 m, från varandra. Parvis anlag
da härdar är vanligt förekommande. Inom de 
större härdgrupperna finns en stor variation 
med avseende på anläggningarnas form och 
storlek. Härdar vilka anlagts i rader uppvisar 
sinsemellan mycket stor enhetlighet i utföran
det och nära nog samtliga härdar har anlagts 
med längdaxeln orienterad vinkelrätt mot re
spektive rad (fig. 3). 

Kokgroparna är fördelade på två områden, 
dels vid en grund vik av sjön Kakel (22 st.), 
dels vid Rackträsk (2 st.). I det förra fallet är 
groparna belägna på mindre än 200 meters 
avstånd från Kakels ursprungliga strandlinje 
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före dämningen, och merparten påträffas 
inom ett avstånd av 100 m från strandlinjen 
(fig. 2). Kokgroparna har, till skillnad från 
härdarna, aldrig anlagts vid tjärnar eller 
myrar. Valet av topografiskt läge är således ett 
utmärkande drag för kokgroparna. De har 
ofta anlagts på krönet av mindre åsryggar, så 
att terrängen runt varje grop är svagt nedåt-
sluttande. I några fall trängs flera gropar 
inom en begränsad yta, på mindre än två me
ters avstånd från varandra. Kokgroparnas läge 
invid fiskrika vatten, vilket är utmärkande 
även för de andra kända förekomsterna av 
kokgropar inom Arjeplog, ger stöd för anta
gandet att kokgroparna hänger samman med 
hantering av fisk. 

Stora Mattaure 

Med utgångspunkt i erfarenheterna från un
dersökningarna vid Rackträsk-Ddlaure, på
börjades 1988 fältarbeten inom ett område 
vid sjön Stora Mattaure, ca 40 km NNO från 
Arjeplog samhälle. Undersökningsområdet, 
som är beläget vid sjöns östra sida (fig. 4) 
karaktäriseras av blockrik terräng med inslag 
av sandåsar. Vissa partier utgörs av klapper
stensfält. Landområdet vid Stora Mattaure in
går som en del i en mårka. Sedan gammalt är 
markan en viktig flyttningsled där renarna pas
serar under höst och vår. Området vid Stora 
Mattaure är även rikt på vinterbete och de 
renskötande samerna förlade tidigare med 
fördel sina vinterbosättningar hit (muntl. 
medd. av L.-E. Ruong, renskötare i Lueikta 
Mavas sameby, Arjeplog). Än idag utgör om
rådet ett viktigt renbetesland och ett modernt 
rengärde vittnar om dess betydelse. Inne i 
gärdet hade en renskötare uppmärksammat 
en stensättning, vilken stängslades in till skydd 
mot renhjorden. Anläggningen, som var 
2 ,2X1,1 m, rektangulär till formen och helt 
stensatt, antogs vara en grav. Ytterligare 8 
liknande stensättningar fanns i en rad inom 
rengärdan och längs den flacka förhöjningens 
högsta punkt. De var alla av samma dimension 
som den först påträffade stensättningen och 
skilde sig därmed markant från härdarna vid 
Rackträsk-Ddlaure. En av anläggningarna 
grävdes ut och befanns vara en eldstad. Fynd 
saknades helt, också ben. Dock iakttogs ett 

• härd/hearth 
O fångstgrop / pitfafl 
* kokgrop / cooking pit 
/ härdriktning / orientation of hearth 
/ läge tor uppställningssten / orientation ol kitcnen-tlon» 

Fig, 3. Detaljkarta över Rackträsk-områdel. De eld
städer vilka Cl4-dalerals markeras med respektive 
anläggningsnummer. - Detailed map of the Rack-
träsk area. The hearths which have been dated by 
C 4 are marked with their respective construction 
numbers. 

tydligt kol- och brandlager under stenpack
ningen. 

Vid St. Mattaures strand och drygt 1 km 
väster om rengärdan hade redan tidigare en 
ansamling av 7 stensättningar registrerats och 
undersökts. Även här hade anläggningarna 
förlagts i en rad med jämna intervall längs en 
flack höjdrygg (Wallerström 1973). Vid ut
grävning framkom i anläggningarna huvud
sakligen brända och eibrända ben. Omedel
bart utanför påträffades ett flertal fynd: en 
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J 500 m 

Fig. 4. Undersökningsom
rådet vid Stora Mattaure. -
The investigation area at 
Stora Mattaure. 

• härd /hearth 

* kokgrop / cooking pit 

A forrädsgrop / storage pit 

järnspets, en kniv, bronsbleck, kittelfragment 
(järn), fragment av två slipstenar m. m. (Wal-
lerström 1973). Med ledning av fyndens rums
liga spridning tillsammans med förekomsten 
av kol- och brandlager under stenpackningar-
na tolkades stensättningarna som härdar. 

Under de senaste två årens fältarbete har 
ett ca 2,5 km2 stort område totalinventerats 
varvid sammanlagt 115 anläggningar - 112 
härdar, en förrådsgrop samt två kokgropar -
registrerats. 

Härdarna är stora rektangulära eldstäder 
med en medellängd av 1,55 m och en medel-
bredd av 0,95 m samt små ovala eldstäder med 
motsvarande mått på 0 , 9 5 x 0 , 7 0 m. Den se
nare gruppen är av samma typ som vid Rack
t räsk-Ddlaure under det att härdar tillhöran
de den förra gruppen är signifikant större. De 
rektangulära härdarna är samtliga helt sten
satta, ibland uppbyggda så att härdens yta 
ligger 0,1-0,2 m högre än markplanet. Härd

kanterna markeras eifta av större stenar. Ett 
karaktäristiskt drag består i att de rektangulä
ra eldstädernas ena kortsida i allmänhet an
lagts med två markant större stenar, ca 
0 ,4X0 ,3X0 ,3 m, vilka till skillnad från upp-
ställningsstenar inte har plan ovansida. I 
den blockiga och svårinventerade terrängen 
underlättade dessa parvis placerade härd-
stenar upptäckten av eldstäderna. Möjligen 
bar detta särdrag ursprungligen haft funktio
nen av igenkänningsmärke/markör. 

Eldstäderna förekommer i koncentrationer 
i olika delar av undersökningsområdet. En 
större ansamling är lokaliserad till områdets 
sydvästra del, vid Mattaurälven och närmast 
belägna tjärnar (fig. 4). Härdarna har anlagts 
på en sandplatå vilken mot norr och öster 
övergår i blockrika höjdryggar. Längs tjärn-
kanterna påträffas anläggningarna i rader, 
men i platåns mittparti är bilden splittrad och 
företer ett oregelbundet mönster. Undersök-
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ningsennrådets östra del avgränsas av ett antal 
tjärnar vilka har sin upprinnelse i kallkällor 
och som avvattnas till sjön Gallejaure (fig. 4). 
Vinkelrätt mot raden av tjärnar löper i öst-
västlig riktning flacka böjdryggar vilka när
mast tjärnarna planar ut, dels i ett klapper-
stensfält, dels i en sandplatå. Här påträffades 
ytterligare en koncentration av eldstäder. Ett 
femtal härdar har anlagts i klapperstensfältet i 
ett oregelbundet mönster. Lika många påträf
fades spridda på den norr därom liggande 
sandplatån. I båda fallen dominerar härdar av 
oval form. På höjdiyggarna har rektangulära 
eldstäder anlagts i rader på jämna avstånd 
från varandra. En tredje ansamling av härdar 
är lokaliserad till områdets nordvästra del, 
mot Mattaures strand och invid de härdar som 
tidigare undersökts (fig. 4). Även här uppträ
der anläggningarna längs flera linjer. 

De härdar som registrerats inom undersök
ningsområdet vid Stora Mattaure har anlagts 
längs stråk som ännu vid 1900-talets början 
fungerade som flyttningsvägar, och till de 
platser dit vinterbosättningarna då förlades. 
Vintertid flyttade man över isarna längs St. 
Mattaures strand för att mot öster vika av in 
mot land. Efter en eller två nätters övernatt
ning fortsatte man vidare till det område som 
motsvarar den östligast belägna ansamlingen 
av eldstäder. Här kunde man slå sig ned för 
längre tids bosättning. Närheten till de isfria 
kallkällorna gjorde området särskilt attraktivt 
(L.-E. Ruong muntl.). 

Det ligger nära till hands att sätta härdföre-
komsterna i samband med sentida flyttningar 
och bosättningar. Anmärkningsvärt nog fram
stod dock de stora rektangulära härdarna som 
helt främmande element för den sagesman 
som utpekat såväl flyttningsvägar som vinter
boplatser. Varken härdarnas form, storlek el
ler rumsliga fördelning i rader överensstäm
mer med för sagesmannen kända förhållan
den. Ovala härdar igenkändes däremot såsom 
varande av drrezn-typ (L.-E. Ruong muntl.). 
Samma reaktioner möter även hos andra sa
gesman med erfarenheter av äldre tiders no-
madisering. De rektangulära härdarna betrak
tas i allmänhet som gravanläggningar. Eldstä
dernas ålder är svår att avgöra. Liksom vid 
Rackträsk-Ddlaure kan tidsspridningen vara 

stor. Föremålsfynden anger ingen närmare 
tidsavgränsning, men motsäger inte en date
ring till vikingatid-medeltid. Vid inventering 
påträffades invid en rektangulär eldstad en 
sländtrissa av täljsten som kan härröra från 
yngre järnålder- t idig medeltid (jfr Serning 
1960, s. 61 , 273). En närbelägen offerplats 
vid Ailesvare — det heliga berget — vittnar om 
områdets betydelse under äldre tid. Enligt 
uppgift skall ett troligen vikingatida smycke ha 
påträffats på offerplatsen (Hallström 1924, s. 
862, 902). 

Rumsliga strukturer 

Inom de två undersökningsområdena och i 
området vid Vuolgamjaure finns en rad ge
mensamma egenskaper. Den mest påfallande 
likheten består i förekomsten av eldstäder vil
ka samlar sig i större ocb mindre koncentra
tioner. I två av tre fall kompletteras bilden av 
fångstgropsystem (Rackträsk och Vuolgam
jaure) och av kokgropsförekomster (Rackträsk 
och Mattaure). Avsaknaden av påträffade 
gravanläggningar är gemensam för samtliga 
tre områden. 

Fångstgropsystemens tidsställning i förhål
lande till såväl härdar som kokgropar är svår 
att fastställa. Vid första anblick förefaller det 
osannolikt att fångst- och boplatsanläggningar 
har anlagts samtidigt i varandras omedelbara 
närhet. Icke desto mindre utgör det rumsliga 
sambandet ett påtagligt inslag i fornlämnings-
bilden liksom i andra områden. Kåtatomt-
ningar av järnåldersdatering är i högfjällsom
rådet ofta belägna invid fångstgropsystem 
(Mulk 1983, s. 99 ff.). Vid Assebakte, Kara
sjok kommun i Nordnorge, finns en direkt 
me>tsvarighet till fnrnlämningsområdet vid 
Rackträsk. Assebakte-området innehåller ett 
fångstgropsystem, härdar, gravar och tomt
ningar. De stensättningar vilka tolkats som 
gravar är till form och storlek identiska med 
härdarna vid Mattaure och har liksom de an
lagts i rader på jämna avstånd från varandra 
(Simonsen 1979, s. 3 f f ) . Både vid Assebakte 
och Rackträsk löper fångstgropsystemen i en 
sammanhängande linje genom terrängen men 
skär inte i något fall igenom de linjer som 
raderna av härdar/stensättningar bildar. 
Härdraderna löper antingen parallellt med el-
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Fig. 5. Härdar anlagda i regelbundna rader, Stora 
Mattaure. Kvadrat = rektangulär härd, cirkel • 
oval härd, streck = härdriktning. — Hearths laid out 
in regular rows, Stora Mattaure (Square = rectan
gular hearth, Circle = oval hearth, Line = orienta
tion of hearth). 

ler vinkelrätt mot fångstgropsystemet (jfr fig. 
3). I det senare fallet avslutas härdraderna 
utan att överkorsa fångstgropsystemet trots 
att de topografiska förutsättningarna funnits. 
Mellan fångstgropar och härdar tycks ett 
funktionellt samband ha förelegat i den me
ningen att den ena kategorien påverkat lokali
seringen av den andra. Därmed kan även ett 
tidsmässigt samband postuleras. Noteras bör 
att vid tiden för bosättningarna vid Rackträsk 
ingick den organiserade vildrensfångsten som 
en viktig del i resursutnyttjandet men hade 
ännu inte utvecklats till nomadism. I högfjälls
regionen, ovan trädgränsen, vittnar järnål
dersbosättningar i anslutning till fångstgrop
system om den vikt som tillmättes jakten på 
ren (Mulk 1987, s. 61 ff). Samma förhållande 
torde ha varit rådande även i skogslandet. 

Förekomsten av kokgropar begränsar sig 
visserligen, med två undantag, till undersök
ningsområdet vid Rackträsk, men andra kän
da kokgropsförekomster inom Arjeplogs soc
ken företer ett likartat spridningsmönster. Ut
över det faktum att härdar och kokgropar 
uppträder inom samma område, föreligger 
inte något rumsligt samband som i förhållan
det mellan fångstgropar och härdar. Vid de 
slutna vatten som tjärnarna utgör, och där ett 

stort antal härdar påträffats, saknas kok
gropar helt. De har i stället anlagts invid vat
ten med till- och utflöden och ger intryck av 
att ha lokaliserats med hänsyn till en enda 
faktor — resursförekomst. Skillnaden mellan 
tjärnarna och de andra vattendragen består i 
att de förstnämnda saknar fisk och de andra är 
kända som goda fiskevatten, vilket också av
speglas i deras samiska namn. Kokgroparnas 
rumsliga fördelning är sannolikt uttryck för 
ett specialiserat resursutnyttjande och en tilli
ka specialiserad form av resurshantering. 

I områden så rika på boplatslämningar 
(härdar) framstår den totala avsaknaden av 
gravar som anmärkningsvärd. Den mest san
nolika förklaringen är, enligt min mening, att 
boplatser och gravplatser utgör två separata 
rumsliga enheter och att gravarna integrerats 
i terrängen, snarare än markerats. Jämförel
sen med de samiska s. k. dödholmarna ligger 
nära till hands, liksom även gravskicket med 
häll- och klippgravar. En förhistorisk mot
svarighet till sentida dödholmar finns vid 
Abelvattnet, Tärna sn, där två klippgravar, ett 
röse samt en stensättning påträffats och 
undersökts. De två sistnämnda dateras av lvn
den till tidsperioden 200-600 e.Kr. Klipp
gravarna dateras till 1500-1600-tal och tolkas 
som samiska (Norrman 1969, s. 211 ff). 

I Arjeplog är sedan tidigare 7 förkristna 
gravar registrerade (Manker 1961, s. 134ff; 
Walukiewicz 1977) och ytterligare en anlägg
ning har nyligen påträffats. Endast två gravar 
har C l 4-daterats och de visade sig vara 
200-300 år gamla (Manker 1961, s. 138). Fyra 
gravar bedöms utifrån fynd, konstruktion och 
läge tillhöra perioden från medeltid till 1600-
tal. Av de två återstående gravarna har den 
ena daterats till folkvandringstid (Lundholm 
1973, s. 234 ff). Även den andra, som är en 
brandgrav under stensättning, kan tillhöra 
samma tid. 

Kontrasten mellan den stora mängden bo-
platslämningar och avsaknaden av gravar ut
gör, ännu så länge, ett genomgående element 
i det förhistoriska samiska kulturlandskapet. 

Det mest iögonfallande och påtagliga insla
get utgörs utan jämförelse av härdar. Fångst-
samhällets, och senare renskötselns, rörliga 
resursutnyttjande avspeglas i den enorma 
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mängden eldstäder. Härdarna påträffas inom 
skilda ekologiska zoner och i högst varierande 
terrängtyper. Först med systematiska invente
ringar inom större områden har det blivit 
möjligt att sammanställa den tidigare frag
mentariska spridningsbilden till ett mönster 
där rumsliga strukturer kan urskiljas. Av 
spridningsmönstret framgår att vissa delar 
inom vart och ett av de inventerade områdena 
tilldragit sig särskilt intresse, motsvarande de 
större ansamlingarna av härdar. Ett genomgå
ende drag är härdarnas nära anknytning till 
vatten. Ytterligare en gemensam nämnare be
står i att härdarna ofta anlagts i rader. Inom 
Rackträsk-området ingår vanligtvis 3-5 här
dar i varje rad, men vid Mattaure består härd
raderna av 6-10 härdar vardera. Avstånds
intervallen uppgår i båda fallen till mellan 5 
och 10 m. Graden av samtidighet mellan de 
härdar vilka ingår i en och samma rad utgör 
en för tolkningen springande punkt. Fynd och 
C l 4-dateringar anger visserligen att eldstäder
na tillhör samma tidsperiod, men avslöjar inte 
huruvida de anlagts vid samma tillfälle. Teore
tiskt sett kan härdraderna ha tillkommit ge
nom successiv utbyggnad och avspegla en ho
risontell stratigrafi. Mot detta talar dock re
gelbundenheten i anläggandet. Dels är antalet 
härdar per rad inom respektive område i det 
närmaste konstant liksom avståndsintervallen, 
dels uppvisar de i härdraderna ingående an
läggningarna samma form och storlek och har 
dessutom anlagts med sin längdaxel orien
terad i rät vinkel mot raden. Eldstädernas ofta 
kraftiga härdfyllning tyder på att de antingen 
utnyttjats under en längre sammanhängande 
period eller vid upprepade tillfällen. I synner
het Mattaure-härdarnas utförande vittnar om 
ett arbete som talar för att de utnyttjats vid 
fler än ett tillfälle. Intressant i sammanhanget 
är kontrasten mellan de små ovala härdarna 
vid Mattaure, vilka anlagts i ett oregelbundet 
mönster, och de regelbundet anlagda rek
tangulära eldstäderna. I vissa fall har ovala 
härdar anlagts omedelbart invid en eldstad av 
rektangulär form och de ovala härdarna be
traktas då som sekundära i förhållande till 
härdraderna (jfr fig. 5). 

Vilken är då den begränsande faktor som 
betingar regelbundna avståndsintervall? Öpp

na eldstäder utan överbyggnad uppställer i sig 
inga krav på orientering i terrängen och kan, 
även om flera anläggningar samtidigt är i 
bruk, anläggas på mindre avstånd från var
andra än vad som är fallet vid Rackträsk och 
Mattaure. Orsaken till regelbundenheterna 
finns istället att söka i de begränsningar som 
en överbyggnad medför. Halveras avståndet 
mellan två varandra näraliggande härdar er
hålls den radie som motsvarar bostadskon
struktionens maximalt möjliga mått. Diame
tern i en normalstor tältkåta, 4 ,5-5 m, liksom 
även i andra kåtatyper, stämmer väl in. I den 
samiska kåtan har, oavsett typ, eldstaden an
lagts med ena kortsidan vänd mot ingången. 
Mattaure-härdarnas regelbundna orientering 
får därmed sin sannolika förklaring - de sam
tidigt bebodda bostäderna har haft sina in
gångar orienterade i samma riktning. Av de 
eldstäder vid Rackträsk som anlagts i rader 
har, i förekommande fall, uppställningsste
narna orienterats i samma riktning, vilket yt
terligare förstärker intrycket av samtidighet. 

Det återkommande antalet samtidigt anlag
da och bebodda eldstäder avspeglar en social 
struktur vilken finner sin motsvarighet i den 
samiska byenheten, siidan. Under historisk 
tid, efter övergången till helnomadism, bestod 
siidan av 5-10 kärnfamiljer vilka bildade ett 
flyttlag (Mulk 1983, s. 100; L.-E. Ruong 
muntl.). Som organisationsform är siidan av 
hög ålder och anses ha utbildats under järnål
der (Carpelan 1981, s. 68). Fångstsamhällets 
siida-organisation, som utmärktes av perma
nenta vinterboplatser belägna i skogslandet 
(Hultblad 1968, s. 82) förändrades i och med 
övergången till rennomadism. Den intensiva 
renskötselns avhängighet av renhjorden med
förde kortare bosättningstider beroende av 
tillgången till renbete (L.-E. Ruong muntl.). 

De daterade Rackträsk-härdarnas tidsställ
ning innebär att vi troligen kan föra siida-
systemets sociala struktur tillbaka till vikinga
tid, möjligen ännu tidigare. Även härdarna 
vid Mattaure, som sannolikt tillhör tiden före 
övergången till rennomadism, synes därmed 
vara uttryck för det samiska fångstsamhällets 
sociala och ekonomiska organisation. 

I ett övergripande rumsligt perspektiv före
ter fornlämningsområdena vid Rackträsk, 
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M a t t a u r e o c h V u o l g a m j a u r e l ikhe te r s o m h a r 

sin g r u n d i e n g e m e n s a m e k o n o m i s k o c h soci

al s t r u k t u r . Sk i l lnader i h ä r d a r n a s s to r lek o c h 

fo rm, f ö r e k o m s t e n av k o k g r o p a r o c h fångst

g r o p a r , u t g ö r va r i a t i one r p å e t t o c h s a m m a 

t e m a o c h å t e r s t å r at t u t v ä r d e r a . 
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Summary 
D u r i n g t h e past d e c a d e a rchaeo log ica l r e 

sea rch in t h e i n t e r i ö r of N o r t h e r n S w e d e n has 

b e e n c o n c e m e d , t o a g r e a t e r e x t e n t t h a n be 

fore , with s e t t l emen t s tud ies . A la rge n u m b e r 

of anc ien t m o n u m e n t s d a t i n g f rom the Viking 

a n d Medieval p e r i o d s have b e e n r eg i s t e r ed . 

H e a r t h s c o n s t i t u t e t h e mos t f requen t ly occu r 

r ing remains, fo l lowed by t r a p p i n g a n d cook

ing pits a n d s o m e t i m e s sacrifieial sites. 

It is r e c o g n i z e d tha t b o t h t r a p p i n g a n d 

c o o k i n g pi ts o f ten a p p e a r close t o d u s t e r s o f 

h e a r t h s . Systems o f t r a p p i n g pi ts f o rm, if no t 

chronologica l ly t h e n at least spatially, an in

tegral p a r t o f t h e g e n e r a l d is t r ibut iemal pa t 

t e r n . C o o k i n g pi ts , o n t h e o t h e r h a n d , cons t i 

t u t e spatially s e p a r a t e d s u b g r o u p s in relation 

to t h e h e a r t h s . F u r t h e r m o r e , t he l a r g e r d u s 

te r s of h e a r t h s a r e subd iv ided in to g r o u p s of 

3 - 1 0 h e a r t h s a r r a n g e d in rows . T h e au l l io i 

a r g u e s tha t these r e c u r r e n t rows reflect a so

cial o r g a n i z a t i o n ident ical t o t he Saami siida 

t i rgan iza t ion . 
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