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Abstract 

Denna uppsats behandlar frågeställningen hur pro

duktivkrafternas utveckling i den norrländska fångst

kulturen kan fastslås. 

För att kunna besvara den frågeställningen har först 

en logisk förklaringsmodell uppställts, varifrån sedan 

de faktorer som visar på en utveckling och som går 

att testa på ett arkeologiskt material, avlänkats. 

Vid uppställningen av modellen har den historiska 

mate·rialismen legat till grund. 

Denna modell har vi sedan studerat genom att formu

lera dessa faktorer som hypoteser som kan bekräftas 

eller falsifieras vid ett test på ett givet material. 

Det material vi använt är ett 30-tal boplatsgrävning

ar vid Umeälven, tre seminariegrävningar vid Åmträsket, 

Degerfors sn samt lösfynd från Norsjö, Degerfors och 

Burträsk socknar i Västerbotten. 

För att kunna dra slutsatser rörande utvecklingsnivån 

på de olika boplatserna, har de olika hypotesresul

taten analyseDats och sammanvägts. 
I 

De resultat s~m framkommit visar att man genom att 

studera de faktorer vi formulerat kan fastslä en 

utveckling av produktivkrafterna inom den norrländ

ska fångstkulturen och även indela boplatserna efter 

dessa faktorer. 
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Fig 1, Karta 0ver Norra Sverige med de 

områden inritade som uppsatsen behandlar. 
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Kap.1 

1.1 

FRÅGESTÄLLNING OCH FORMULERING AV HYPOTESER 

Hur kan en utveckling av produktivkratterna inom 

den Norrländska fångstkulturen fastslås? 

Inledning 

Eftersom historien går framåt genom förändringar 

och dessa sker genom motsättningar, är en utveckliJig 

av produktivkra.fterna självklar. Vad som däremot 

orsakar denna utveckling, vilka produktivkraf'ter 

som är föremål för utveckling och åt vilket ~11 

de utvecklas är de frågor som arkeologer måste för

söka besvara. Även en analys av produktions.rörhll

landen, överbyggnad.en och sambanden däremellan, 

kort sagt den inre strukturen måste studeras. De 

senare är dock väldigt svårgripbara eftersom de 

är abstrakta och således ej synliga i det arkeo-. 

logiska materialet. Produktivkrafterna är däremot 

till stor del materiellt bundna, det vill säga i det 

arkeologiska materialet kan det mesta karaktäriseras 

som sådana. 

Den teori som vi har använt för att försöka besvara 

några av dessa frågorJ den dialektiska materialiaaen, 

har sällan använts på arkeologiskt ·material. Dirf"'ör 

vill vi med denna uppsats visa att den är applicer

bar på ett sådant. 

1.2 Produktivkra.fterna 

Vilka är då produktivkraf'terna som kan hänföras 

till en fångst- och samlarkultur? I stort kan.de 

indelas enligt följande: 

Arbetaren - teknik, metoder, erfarenhet, m.m. 

Kunskap om råvaran - sten, trä, djur, växter,•••• 

Redskap - ~lika formers lämplighet 

Organisation - jaktsamarbete, arbetsdelning,•••• 

Allt detta griper in i vartannat och bildar en 

organisk enhet, man kan inte utan kunskap om rå

varan utveckla någon teknik osv. Därför mbte man 

studera alla dessa funktioner både isolerade, aen 

också som delar i helheten. Endast genom att stu

d■ra sambanden mellan dessa faktorer kan man ur

skilja den bakomliggande strukturen. 
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Eftersom detta s~ulle kräva mycket tid och resur

ser har vi valt att enbart angripa ett problem, 

nämligen utvecklingen av produktivkrafterna inom 

delar av den norrländska fångstkulturen. Vi har 

försökt spåra de faktorer som kan tyda på en så-

dan utveckling. Denna är dock inte likformig i tid 

över hela området och därför menar•~i enbat~ ut
vectlingsnivå. Utvecklingen har skett med olika 

takt på olika platser, två utvecklingsskeden kan 

existera parallellt, detta kallas tö~ ett dualiatiakt 
produktionssätt. {Man kan till exempel huvudsakligen 

livnära sig på jordbruk, men ändå ha jakt och fiske 

som viktiga delar av ekonomin). Dock bör grupper aed 

samma livsbetingelser utvecklas i sa:maa riktning, 

och denna utveckling bör kunna spåras i det arkeo

logiska materialet. De folkgrupper vi studerar har 

i stort sett haft samma produktionasätt och änn 

liknande miljöbetingelser, de torde ha utnyttjat 

samtliga naturens resurser såsom jakt, fiske och 

växt-, bär- och rotinsamlande, även om grupperna 

har·utnyttjat dem i olika stor omfattning. 

Motsättningar 

Hos en fångstkultur är grund.motsättningen hela 

tiden den mellan människan och naturen. Detta är 

den övergripande motsättningen och från den kan 

länkas de som vi här kommer att ta upp. De ~r inte 

grundläggande men i högsta grad viktiga för proQ 

duktivkrafternas utveckling. 

Då det gäller födoinsamlande är en viktig mot

sättning den mellan vad som jagas och insamlas 

och den tid som läggs ner för att skaffa dessa 

födoämnen. Vissa är säkaare att få tag på,men ger 

relativt lite utbyte mot lång arbetstid, till ex

empel växt- och bärinsamlande. Andra födoämnen till 

exempel jakt av större djur ger mycket mat och kan 

dessutom göras snabbt om jaktlyckan är god, men kan 

också misslyckas helt • 
~ 
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tegrän8at till de djur som gruppen rent tekniskt 

och storleksmässigt kan klara av att jaga.Det krävs 

m~r tid oeh resurser för att jaga stora djur, men 

det ger å andra sidan mer kött. 

Förvaringskapacitet i motsättning till effektiv 

jakt och över huvud taget lyckad jakt. Denna motsätt

ning innebär att man inte kan utnyttja en god temporär 

tillgång på vilt och växter om man inte har resurserna 

att förvara dessa en tid, man kan inte kompensera en 

dålig födotillgång genom att spara föda när tillgången 

:i.r gynnsam. 

Den nomadiserande livsstilen leder till att gruppen 

har en viss storlek, beroende på syntesen av motsätt

ningen att vara tillräckligt liten för att gruppens 

rörlighet inte hämmas och tillräckligt stor för att 

innehålla så många .arbetsföra som krävs för en effektiv 

jakt. Graden av rörlighet står också i motsättning till 

antalet föremålstyper, vilket tas upp i kapitlet Red

skapens utveckling. 

Det finns också motsättni~gar vad gäller materialet, 
I 

och då främst dess kapacit't i motsättning till dess 

begränsningar, samt den tid man lägger ner för att leta 

ett bra material i motsättning till vad ett bättre mat

erial kan ge för resultat. 

Många fler motsättningar skulle kunna tas upp och ut

vecklas ytterligare, men alla tänkbara motsättningar 

kan inte nämnas inom ramen för ett trebetygsarbete. 

Några ytterligare motsättningar kommer dock upp i tex

ten. 
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1u::d:...1kaw1n:..1 u Lv(;r.klin1~ gåt mot en förbättrad funktions

d11g1 ighet, det vil 1 säga genom människans verksamhet 

inom olika produktionsområden, erhåller hon erfaren

heter som hon sedan omformar i praktiken till förbätt

rimgar i redskapstillverkningen. Detta kan förbättra 

produktionsmetoderna genom en förenkling av själva 

förfarandet, men en förbättring och utveckling kan 

också innebära mer komplexa, tids- och arbetskrävande 

metoder. 

Materialurval 

Den tidigaste utvecklingsfasen har inneburit ett sö

kande efter material för redskapstillverkning, då av-, 
ser vi främst stenmaterial~ Denna urvalsprodess styrs 

dels av de behov gruppen har och dels av det tekniska 

kunnandet. Man har helt enkelt sorterat bort de material 

som man inte kunnat forma till ändamålsenliga redskap, 

vare sig det har berott på att materialets struktur' 

inte lämpat sig för tillverkning, eller att människan 

inte behärskade tekniken för att forma det. 

Att en hög grad av rörlighet också hör till den tidi

ga utvecklingen kan man förutsätta, då varken redskap 

eller metoder hunnit så långt i sin utveckling. Födo

insamlandet är svårare under dessa förhållanden även 

om skickligheten är stor. En hög. grad av rörlighet 

begränsar föremålsbeståndet, då man inte kan ta med 

sig mer än det absolut nödvändigaste. Detta kan man 

idag se hos Aboriginerna, en nomadiserande grupp i 

Au$tralien och Tasmanicn som lever på jakt, (Keesing, 

1966: 126). Det begränsade föremålsbeståndet minskar 

i sin tur behovet av många olika stenmaterial. 
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Områdeeurval 

På samma sätt som ett sökande av redskapsmaterial 

resulterar i ett urval av vissa stenmaterial, bör 

sökandet av föda resultera i ett urval av de områden 

där tillgången till föda tillfred~ställde deras behov 

bättre än andra områden. Detta innebär givetvis att 

man fortfarande är nomadiserande, men man rör sig 

mellan vissa platser som man av erfarenhet vet ger 

mer utb1te. 

Hela tiden utvecklas också tekniken, både vad gäller 

bearbetning av stenmaterial, trä och andra material 

och även jaktmetoder, metoder för skinnberedning, växt

samlande, m.m. 

En växelverkan mellan alla dessa faktorer och alla 

de motsättningar dessa inrymmer leder fram till en 

utveckling av produktivkrafterna. Resultatet av detta 

kan dock bli olika, öelvis beroende på yttre förut

sättningar som klimat, tillgång på föda och andra för 

gruppen nödvändiga.faktorer. 

Att använda sig av ett mycket begränsat antal petro

grafiska typer, til exempel enbart skiffer, medför 

att dessa grupper av fångstfolk blir beroende av de 

områden där stenmaterialet finns. Dessa områden kanske 

inte alltid är de områden där tillgången på föda är 

störst. Denna motsättning kan leda fram till ett ut

ökande av material, vilket också möjliggörs av det 

ökade tekniska kunnandet. Om tillgången på stenmaterial 

däremot är god överallt, utmynnar det endast i en ökad 

teknisk utveckling. 

Genom samlad erfarenhet och ökad kunskap om de om

råden en grupp rör sig inom; kan gruppen med större 

säkerhet välja ut de platser som bäst svarar mot deras 

behov. En förlängning av detta ger att man flyttar 

mellan ett fätal platser, delvis bestämda av årstids

växlingarna, men också de olika årens karaktär vad 

gäller torka, nederbörd, vindförhållanden, m.m. 

Detta innebär att-·man stannar betydligt längre period 

. ·11 
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uch förbättra sina redskap. 

Ett sådant skede i utvecklingen, där enbart ett få-

tal flyttningar per år ingår, innebär också i mångt 

och mycket nya levnadsförhållanden där nya behov ska

pas och måste tillfredsställas. 

Redskapsutveckling och specialisering 

Vad innebär då detta om vi s.er till redskapens ut

vecllingY Den nya situationen både kräver och tillåter 

ett utökat föremålsbestånd. 

Ett annat krav bör vara att deras bostäder inte längre 

skall skydda enbart för den väderlek som råder under 

en kort period, utan mot alla de olika väderlekstyper 

som kan komma ifråga under en viss årstid. 1Dessutom 

ställs krav på hållbarheten, varför en stö~re 'noggrann

het krävs vid byggandet. Detta leder också till en ut

veckling av de redskap som behövs för byggnationen. 

Här bör även ett nytt skåde komma ifråga, nämligen en 

högre grad av ingrepp i naturen, där man inte enbart 

utnyttjar naturens eget skydd, utan där man också för

söker förbättra det. 

De redskap som tillverkas kan användas en längre pe

riod, ett nytt krav på hållbarhet tillkommer. En för

fining i tillverkning och utseende hoa redskapen är 

trolig eftersom redskapet i allt högre grad blir en 

ägodel, om den inte kastas direkt efter användandet. 

Att redslapen bllr effektivare är däremot inta själv

klart, speciellt vad gäller vapen för jakt var kraven 

på effektiva reds~ap lika höga i ett tidigare skede 

i utvecklingen, eftersom villkoren att överleva be

rodde på just detta. 

En utveckling som leder till fler föremålsformer är 

att man utifrån ett redskap som tidigare använts för 

., '"' 
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Vf:r·ktJv, d:-ir rJet tä~t,a :noc ursprungsredskapet tas ut 

1 ,r.h ,j:rnt, dr:ri ':f~erir!ka,pEJn som är viktig för ett visat 

iirnJarnål f'ijru Lir'k:J och u tvock] ao så att det till slut 

blir ett specialverktyg. 

Flera olika specialverktyg med olika funktion ställer 

olika krav på råvaran, här avses främst stenmaterial 

eftersom träföremål är sällsynta i det arkeologiska 

materialet och därför svårt att testa. Även den ökade 

kunskapen om råmaterialen och en mer utvecklad teknik 

bidrar till att sannolikheten för att fler petrogra

fiska grupper är tecken p~ en utveckling av produk

tivkrafterna är stor. 

En sammanfattning av detta resonemang ger att de fak

torer som pekar på en utvecklimg av produktivkrafterna 

vad gäller redskapen är dels att fler typer tillkommer, 

fler petrografiska grupper utnyttuas och en förfining 

i tillverkningen inträder. Alla dessa faktorer är 

möjliga att testa i ett arkeologisk~ material. De ut

gör följaktligen utgångspunkten för några av de hy

poteser vi satt upp för att testas på vårt material. 
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1. :,i. .raktmetoderna.s 11tveckling 

i·.rJ 1..1. t, ve r;kl in~ v.v jak tm1;: t(Jde rn2. sker i växe 1 verkan 

m~d r~dskap~ns utveckling, och denna.utveckling re

sulterar i en för gruppen effektivare jakt. En sådan 

utveckling kan gå på två sätt: 

1) En djurart jagas mer effektivt, vilket innebär att 

födomängden ökar och det finns så småningom ett utrymme 

för en ökad befolkning. Med en sådan utveckling kommer 

de områden gruppen rör sig inom att jagas ut fortare, 

vilket innebär att gruppen måste flytt~ oftare. Detta 

får då slutligen till följd, antingen att gruppen split

tras ( på grund av att den blir för stor), eller att 

den i allt högre grad inriktar sig på fler ekologiska 

nischer. 

2) Allt fler djurarter jaga~ i allt större utsträckning. 

iletta gör att man blir mindre beroende av e~ eller ett 

fåtal ekologiska nischer, och allteå okänsligare för 

variationer i tillgången på mat. Denna utveckling ger 

också möjligheter för att grupp~to±l@ken kan öka,detta 

i sin tur då man kan stanna längre på varje plats, be

roende på att man utnyttjar ett område intensivare och 

på fler sätt, 

I en större grupp, där man utnyttjar många olika re

surser, finn§ stora förutsättningar för att man skall 

få en viss specialisering. Arbetsuppgifterna blir fler 

och alltmer väsensskilda, så att varje människa ut

vecklar och utför det hdn är bäst på. Denna speciali

sering bör gå att spåra i det arkeologiska materialet. 

Ett exempel på detta är tillverkningsplatserna för 

kvartsitspetsar, där man nästan enbart har att göra 

med en typ av redskap. 

En liten grupp kan alltså jaga få djur eller flera 

olika djurarter. Om ett djur jagas, behöver inte grup

pen flytta lika ofta som en stor grupp, utvecklingen 

av jaktmetoderna innebär att man kan jaga ett större 

antal djur. 

14 
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al.t j:i,µ:,1. 1Ii!J.'r1µ;,;, <Jl i.ka djurartE.;r under en kort tidsrymd? 

Under en mycket lång tid, om födotillgången tillåter, 

växer gruppen och antingen måste den flytta oftare, 

jaga fler djur, eller splittras. 

TID ~:f_ ~~ t
STÖRRE GRUPP )FLERA OLIKA DJURARTER 

MINDRE GRUPP~ ..... ~) EN ELLER FÅ DJURARTER 

Detta skulle kunna ses som en ökad variation i ben

materialet på boplatserna vad gäller antal olika arter. 

En felkälla är dock att benrnaterialet inte bevaras 

lika bra på alla boplatser. 

fqftaringsförhållanden 

När gruppen bef.i,nner sig på ett stadium av hög mobi

litet, kan den inte jaga mer än vad den kan konsumera 

inom en kort tiisrymd, del~ på grund av att den inte 
I 

har tillräc~liga metoder ~ör att fö~vara kött och 

annan föda, de,ls att ä:ven om den hade det, skulle dess 

rörliga livsform medföra att man inte skulle kunna 

bära med sig den födan. Men i och med produktivkraf

ternas utveckling och att gruppens rörlighet minskar, 

kan man alltså bosätta sig på olika platser under en 

längre tid. Detta innebär att förutsättningar finns 

för att lägga upp förråd, som täcker den tid man kan 

leva på varje plats. 

I och med denna utveckling av förvaringsförhållandena 

kan också avkastningen av en effektiv och speciellt 

lyckosam jakt tillvaratas, till exempel om man råkar 

ha dödat mer älg än vanligt så behöver man inte kasta 

bort det kött som man inte hinner äta upp innan det 

ruttnar. De olika förvaringssätt som kan komma ifråga 

är rökning, surning, torkning och saltning. De behållare 

man haft måste ha varit av trä, läder eller keramik~ 

Det enda material av dessa som i större utsträckning 

kan spåras i det arkeologiska materialet är keramiken. 

15 
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Genom den nomadiserande livsformen begränsas produktiv

krafternas utveckling av det faktum att man endast kan bära 

med sig ett mindre föremålsbestånd på sina vandringar. I 

denna nomadiserande grupp måste då finnas en motsättning 

mellan det antal produktiva människor som behövs för att · 

producera existensmedel, och den gruppstorlek som förhål-. 

landet produktivkrafternas nivå och de miljömässiga exi

stensbetingelserna tillåter. Denna m~taättning kan resul

tera i två utfall: 

1) Att man försöker konservera livssättet och därmed ockal 

gruppstorleken och produkrivkrafternas nivl. 

2) Att en utveckling av produ.ktivkrafterna äger rum och 

att man således kan försörja fler människor. 

Detta får till följd att gruppen växer i storlek, sam

tidigt som sambanden, den inre strukturen blir mer kom

lex. Denna process försiggår inom en relativt llng tids

rymd och resulterar i en mer stationär livsform genom att 

rörligheten minskar med antal medlemmar i gruppen. Med 

ett mer stationärt livssätt kan man använda fler föremål 

och tekniker, häri måste utvecklingen av jaktmetoderna in-, 
räknas, m~n i och med en effektivare jakt måste utnyttjan-

det av de olika arterna öka, man måste utnyttja flar eko

logiska nischer i allt högre grad, vilket i sin tur ut

vecklar produktivkrafterna genom en ökad specialisering. 

Detta sker såtillvida att gruppen delas upp i olika tun

ktionella enheter. En grupp koncentrerar sig på småvilt, 

en annan på fiske, en tredje på storvit, osv. Pl ett ti

digt utvecklingsstadium kan alltså gruppen inte jaga mer 

än vad den kan konsumera innan födan förruttnar och blir 

otjänlig. Men av en utveckling mot ett stationärare levnads

sätt följer att man har utvecklat förvaringsmetoderna al 

man kan lägga upp förråd, vilket minskar gruppens beroende av 
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en jämn tillgång på mat, den är mindre känslig för fluktuationer 

i tillgången på föda. 



större variation av 

djurarter i benmaterial 
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Fig 2, Schematiserad uppställning av 

den logiska förklaringsmodellen. 
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1 En hjgre grad av användning av fler petro

grafiska grupper innebär en högre grad av 

utveckling. 

Testas på avslagsmaterial från 27 grävda 

boplatser vid Umeälven, Åmträsk 4 och 16 

samt Hjukensj1n 

2 En ökad differentiering av typer i avslags

materialet innebär en högre utveoklingsgrad. 

Testas på samma material som ovan. 

3 En bättre teknologi och en förbättring av 

jaktmetoder innebär en större variation~ 

benmaterialet vad gäller antalet arter./ 

Testas på samma material som ovan. 

4 En utveckling av produktivkrafterna inne

bär en förbättring av förvaringsteknikerna. 

'Detta bör ge keramik på boplatserna. 

Testas på samma material som ovan • 

5 Med en ökad utveckling av produktivkraf

terna följer en större differentiering vad 

gäller typer inom flngstkulturen i stort. 

Testas på lösfynd från Degerfors, Burträsk 

och Norsjö sn:ar. 
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Kap 2 

2.1 

TEST AV HYPOTES NR 1 

En högre grad av användning av fler petrografiska 

grupper innebär en högre grad av utveckling. 

Beakrivnin~ av testet 

För att testa denna hypotes har vi använt två material, 

dels boplatsgrävningarna Åmträsket 4, .Åmträsket 16 A 

och Hjukensjön SHM 19676, (i fortsättningen enbart kal

lad Hjukensjön) och dels 27 grävda boplatser längs Ume-. 

älven. 

Det bästa sättet att testa hypoteserna vore att använda 

boplatser med vertikal stratigrafi, men då sådan ej 

förekommer i vårt material har vi istället använt boplat

serna som enheter eftersom vi anser att de bör uppvisa 

19 

skillnader.i utvecklingsnivå. (För resonemang om kronologi ae s.66). 

Boplatsen Hjukensjön är uppdelad på strand och brink i 

testen för att se om det finns någon skillnad mellan 

dessa. Att det skulle finnas en skillnad baseras platt 

keramik hittades p~ brinken men ej på stranden. 

Sammanlagt är testmaterialet 30 boplatser. 
I 

Samtliga boplatser har mer än 100 avslag vilket är en 

minimigräns som vi satt upp efter NTB:s normer och vil

ken även använts vid amerikanska undersökningar. 

Det system för indelning av petrografiska typer som vi 

har använt, har vi hämtat från NTB - rorskningsprojek

tet Norrlands tidiga bebyggelse, där avslags- och red

skapsmaterial indelas enligt följande: 

A= Ljusa bergarter med sprickbildningar oftast kvarts 
B= Mjölkfärgade bergarter med sprickbildningar 

C= Glasartade bergarter 

D= Rosa bergarter 

E= Mörk bergart, finkornig 

F= Mörk bergart, finkornig med fläckar 

G= Ljus bergart, finkornig 

H= Grå bergart, finkornig 

I-J= Röd bergart, finkornig 

forts. 

n 

n 

n 

n 

" 
" 
n 

" 

n 

" 
n 

kvartsit 

" 
" 

skiffer 

" 
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K= Mörk bergart, mycket tät, flintliknande oftast hälleflinta 

L= Fläckig bergart oftast porfTr 

M= Flinta 

Ö= Övriga bergarter 

Graden av användning av de olika petrografiska grup

per har vi åskådliggjort i diagramform. I dessa är 

de 13 grupperna sammanförda till fyra enligt följande 

indelning: A-D, E-G, H-J, K-M. 
Procenttalen som på diagrammen är markerade som punkt

värden ger det inbördes relativa förhållandet på var

je boplats. Ett stapeldiagram hade i det här fallet 

varit korrektare men för att lättare kunna jämföra 

med NIB:s material har vi använt punktvärden samman

bundna av linjer, alltså kurvor som är lätta att av

läsa. En sammanbindande linje förutsätter vanligtvis 

att man kan ha punkter längs hela linjen men detta 

gäller inte i detta fall. : 
I 

! 



100¼ 

50¼ 

100¼ 

50 ¾ 

rr:1ärna 29 

A-D E-G H-J . 
Antal petr grupper: 

Tärna 37 

A-0 E-G H-J 

K-M 
5 

K-M 

Antal petr grupper: 6 

.._ ·- 21 

Tärna 36 

100¾ 

507. 

A-D E-G H-J k-M 

Antal petr grupper: 4 

Tärna 38 

100¾ 

/: 

50¾ 

A-D E-G H-J k-M 

Antal petr grupper: 1 



'11ärna 40 

100 ¾ 

SO¾ 

A-D E-G .H-J K-M 
Antal petr grupper: 2 

Tärna 100 

100¼ 

so¾ 

A-0 E-G H-J IC-M 

Antal petr grupper: 5 

100¾ 

507. 

100¾ 

50¾ 

--·-
Tärna 89 

A-D E-G · H-J 
i 

Ant 1al petr grupper: 
! 

Tärna 121 

A-0 E-G H-J 

22 

k-M 

5 

k-M 

Antal petr grupper: 4 
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SO¾ 

100¼ 

so¾ 

'I' i-i fil O l 1 I) 

·-A-D · E-G H-J 

Antal petr grupper: 

Stensele 100 · 

A-0 E-G H-J 

K-M 
3 

K-M 

Antal petr grupper: 7 

"• _,.. 23 

'l'l:lr·,ui. 11 ~ 

100¾ 

I 

·1 

507. 

A-D E-G H-J k-M 
Antal petr grupper: 3 

Stensele 101 

100¾ 

50¾ 

A-D E-G H-J K-M 

Antal petr grupper: 9 



JOD¾ 

SO¾ 

100¼ 

so¾ 

:~t.,:r1r:c::l., 10;, 

' \ 
\ 

A-D E-G H-J 
Antal petr grupper: 

Stensele 18 

K-M 
4 

- A-D E-G H-J K-M 

Antal petr grupper: 9 

- ·- 24 
St.ensel~ 87 

100¾ 

507. 

A-D / E-G H-J K-M 

Antal petr grupper: 6 

Stensele 45· 
100¾ 

50¾ 

\ A-D E-G H-J K-M 

Antal petr grupper: 1 
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SLf:ns~l(: 49 Stensele 52 

100¾ 
100¾ 

SO¾ 50½ 

A-D E-G H-J K-M A-D E-G H-J K-M 

Antal petr grupper: 5 Antal petr grupper: 8 

Stensele 56 Lycksele 12 

100¼ 100¾ 

50¾ 50¾ 

A-O E-G H-J 1(-M A-0 E-G H-J k-M 

Antal petr grupper: 9 Antal petr grupper: 8 



- ·- 26 
L .J r.: k s ,:; l tc: 1 H Lycksele 19 

100¼ 100¾ 

50¾ 507. 

A-D E-G H-J 
I 

K-M A-o, E-G H-J k-M. 

Antal petr grupper: 7 
! 

Antal petr grupper: 8 

Sorsele 12 Lycksele 115 
100¼ 100¾ 

50¾ 50¾ 

A-0 E-G H-J K-M A-D E-G H-J K-M 
Antal petr erupper: 6 Antal petr grupper: 10 

- - --- E Åhman 
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Lyckself: 117 Lycksele. 104 

100 ¾ 100¾ 

SO¼ 507. 

A-D ·E-G H-J K-M A-D E-G H-J k-M 
Antal petr grupper: 7 Antal petr grupper: 7 

Lycksele 60 

100¼ 100¾ 

50 ¾ 50¾ 

/ 

A-D E-G H-J k-M A-0 E-G H-J k-M 
Antal petr grupper: 4 
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I ! . i I J k , : r w , i ; i r, , I, r i n kr: r 1 H,j uk,:ncjör,, si.randen 

JOO¾ 100Y. 

50¾ 507. 

A-D f-G H-J K-M A-D 1 E-G H-J l<:-M 

Antal petr grupper: 9 Antal petr grupper: 7 

Åmträsk 16 A Åmträsk 4 
100¼ 100¾ 

50 Y. 50Y. 

A-D E-G H-J k-M A-D E-G H-J k-M 
Antal petr grupper: 9 Antal petr grupper: 8 



2.2 Kommentar tilJ diR~remmen 

Det u.vulugauud.•.:rial aom lir med taget i diagrLunmen är 

enbart tagna från grävmaterialet, ej inventerings

materialet. 

Diagrammen är uppställda efter den arkeologiska ana

lysen av materialet. En geologisk analys har i de 

flesta fall gjorts efteråt och redovisas har för 

varje boplats. 

Den geologiska ana.lysen har gjorts av E. lhman. 

Tärna 29 
Boplatsen har totalt 849 kärnor och avslag och den 

petrografiska fördelningen ger på diagrammet en 

kurva med L-form, vilket innebär att gruppen A-D 

klart dominerar över de övriga, ofta med mer än 90 
procent. 

Petrografisk examination av E.Åhman: Brecciekvarts 

av den isiga typen dominerar. Enstaka inslag av 

gråvit till vit kvarts. 
I 
I 

Tärna .2.§ 

Boplatsen har totalt c:a 8 500 kärnor och avslag 

men kurvan baseras på ett sampla på 10'%, dvs 846 
kärnor och avslag. 

Typisk L-kurva 

E. Åhman: I gruppen A-D är 836 st av brecciekvarts 

och tre av kvartsit, i gruppen E-G är fem av kvartsit 

och i gruppen K-M är en flinta. 

Tärna 37 
Boplatsen har totalt 4 615 kärnor och avslag. 

Typisk L-kurva. 

E. Åhman: Ett omfattande avslagsmaterial i vilket 

brecciekvarts dominerar. Ett mindre antal tillhör 

den färglösa finkorniga typen av brecciekvarts. 

Vidare ett flertal avslag av vit till brunaktig 

kvartsit. Accesoiriskt påträffas kvarts, mörkgrå 

kvartsit, brun flinta och finkornig glimmerskiffer. 
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'1':..irna ~ 

Boph.taen har totalt 3 560 kärnor och avslag varav 

en tillhör grupp E och alla övriga grupp A. 

L-kurva med endast två grupper representerade. Denna 

fördelning ger ingen egentlig L-form på kurvan men 

procentmässigt överensstämmer de i hög grad. 

E Åhman: Alla avslag var av typen vitgrå brecciekvarts. 

Tärna ~O 

Boplatsen har totalt 51 500 kärnor och avslag varav 

samtliga tillhör gruppen A-D. Endast ett sample på 

2 944 avslag har bestämts och dessa kommer alla 

från samma ruta, nämligen den som gav flest avslag. 

E Åhman: En översiktlig bestämning av hela materia

let gav huvudsakligen brecciekvarts samt ett fler

tal avslag av vit till hrunaktig kvartsit. Acbesso-, 
riakt finns kvarts, mörkgrå kvartsit, brun flinta 

och finkornig glimmerskiffer. 

Tärna 89 
Boplatsen har totalt 13 200 kärnor och avslag, 8 810 

funna vid grävning 1956 och resten vid grävning 1963. 
10 procent har bestämts petrografiskt. 

L-kurva 

E Åhman: Två sampla har bestämts 

Tärna 100 

a/ 100 st av vilka 92% är ljus brecciekvarts 

och 8% är ljus kvartsit. 

b/ 200 st av vilka 99% är ljus kvartsit och 

1% är brecciekvarts. 

Boplatsen har totalt 1 503 kärnor och avslag. 

Typisk L-kurva 

E Åhman: En översiktlig examination av materialet 

visar att det är mycket enhetligt med få variationer. 

Helt dominerande är brecciekvarts och ljus kvartsit. 
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T~rna 121 

Boplatsen har totalt 161 kärnor och avslag. 

L-kurva med enbart två grupper. 

Ingen petrografisk examination av E Åhman. 

Tärna 110 

Boplatsen har totalt 483 kärnor och avslag. 

L-kurva med två grupper. 

Ingen petrografisk examination av E Åhman. 

Tärna 115 

Boplatsen har totalt 298 kärnor och avslag. 

L-kurva med två grupper. 

Ingen petrografisk examination av E Åhman. 

Stensele 100 

Boplatsen ha~ totalt 779 kärnor och avslag. 

Typisk L-kurva. 

E Åhman: Ett sample på 10% visar att 68 st är ljus 

kvartsit och de 10 övriga är flinta, mjölkkvarts, 

brecciekvarts, mörk fvartsit och aplit. 
! 

Stensele 101 

Boplatsen har totalt 6 183 kärnor och avslag. 

Typisk L-kurva. 

Övervägande brecciekvarts enligt den arkeologiska 

bedömningen. 

Ingen petrografisk examination av E Åh.man. 

Stensele 102 

Boplatsen har totalt 3 684 kärnor och avslag. 

Typisk L-kurva. 

E Åhman: Kärn- och avslagsmaterialet består av 

kvarts, brecciekvarts, mjölkkvarts, ljus kvartsit 

och silurisk flinta. 

Stensele 87 
Boplatsen har totalt 389 kärnor och avslag. 

Diagrammet visar en modifierad L-kurva, benämnd 

M-kurva, vilket innebär att gruppen E-G har en 

31 

:: 



högre procentsiffra än i L-kurvan men de övriga 

grupperna har fortfarande aycket låg representa

tion. 

E Åhman: En översiktlig granskning visar att mate

rialet huvudsakligen består av grå kvarts med obetyd

lig variation. Dessutom finns lite ljus kvarts och 

enstaka bitar svart skiffer. 

Stensele 18 

Boplatsen har totalt 8 668 kärnor och avslag. 

Typisk L-kurva. 

Materialet är pga sin enhetlighet endast översikt

ligt bestämt av E .Åhlnan: Huvudsakligen vit till grå, 

stundom klart genomskinlig kvarts samt en mindre 

mängd mjölkkvarts. Som accessoirer påträffas breccie

kvarts, rosenkvarts och silurisk flinta. 

Stensele ,1,2 

Boplatsen har totalt c:a 6 000 kärnor och avslag 

varav samtliga tillhör gruppen A-D. 

Ett sample på 5% har bestämts av E .Ålunan: Enbart 

grå till grågul kvartsit. 

Stensele 49 
Boplatsen har totalt 1 225 kärnor och avslag och den 

arkeologiska analysen gjordes på 20% av detta. 

Diagrammet visar en kurva som vi benämnt Ö-kurva. 

Denna typ av kurva kan variera mycket och karaktäris

tiskt är att A-D-gruppen inte alltid dominerar och om 

den gör det så är dominansen högst 30 procent. 

E Åhman: Övervägande mörkgrå kvartsit. Det näst vanli

gaste är kvarts, resten är mjölkkvarts, brecciekvarta, 

ljus kvartsit, mörk kvartsit, gråbrun kvartsit, grå

orange kvartsit och hälleflinta. 

Stensele 22 
Boplatsen har totalt 1 245 kärnor och avslag. 

Ö-kurva. 

Ingen petrografisk examination av E lhman. 
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~tena~le 56 
B01>l~to~n har totalt 6~5 kärnor och avslag. 

M-kurva. 

E Åhrnan: Avslagen består huvudsakligen av gråorange 

till gråvit kvarts. Små kvantiteter av brecciekvarts, 

rosenkvarts samt ett fåtal avslag av glimmerskiffer, 

grönskiffer, sandsten och flinta. 

Lycksele 12 

Boplatsen har totalt 645 kärnor och avslag. 

Ö-kurva. 

E Åhman: Materialet består av kvarts, går eller 

mörk kvartsit, svart skiffer, ljus brecciekvarts, 

flinta och hälleflinta. 

Lycksele 18 

Boplatsen har totalt 309 kärnor och avslag. 

Ö-kurva 

E Åhman: Hälften av materialet består av flinta 

med stor variation, vanligast är 

brun genomskinlig flinta finns i 
.. i . 
Ovrigt material är 1brecciekvarts, 

kvartsit. 
l 

Lycksele 19 

den grå men även 

viss omfattning. 

kvarts och grå 

Boplatsen har totalt 478 kärnor och avslag. 

Ö-kurva. 

E Åhman: Mest mörkgrå kvartsit, en del ljus kvart

sit. Kvarts, mjölkkvarts, ljus och grå brecciekvarts, 

hälleflinta och flinta finns även. 

Sorsele 12 

Boplatsen har totalt 379 kärnor och avslag. 

Ö-kurva. 

E Åhman: Den dominerande bergarten är hård skiffer. 

Lycksele 115 

Boplatsen har totalt 2 678 kärnor och avslag. 

M-kurva. 

E Åhman: Grupperna A och Där kvarts resp rosenkvarts. 
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L3cku~le 117 

hoplataen har totalt 156 kärnor och avslag. 

L-kurva. 

E Åhman: 10 procent av materialet är granskat. 

A består av kvarts, B består av rosenkvarts. Det 

övriga materialet är brecciekvarts, svart skiffer, 

kvartsit och tuffitisk grönsten. 

Lycksele 104 

Boplatsen har totalt 343 kärnor och avslag. 

L-kurva. 

E Åhman: 10 procent av materialet är granskat. 

A består av kvarts, B består av kvartsit, D består 

av rosenkvarts, E består av kvartsit, G består av 

brecciekvarts och kvartsit och K består av hälleflinta 
i 

och kvartsit. 

Lycksele 60 

Boplatsen har totalt 216 kärnor och avslag. 

L-kurva med två grupper. 

E Åhman: Ett samplepå 18 st är granskat. 

A består av kvarts, B består av mjölkkvarts, G består 

av kvartsit och brecciekvarts. 

Hjukensjön, brinken 

Totalt har brinken 455 kärnor och avslag. 

L-kurva som ej är helt typisk då A-D-gruppen endast 

har 75 procent. 

Ingen petrografisk examination av E Åhman. 

Hjukensjön 1 stranden 

Totalt 115 kärnor och avslag. 

Typisk L-kurva. 

Ingen petrografisk examination. 
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Åmträsk 16 A 

Boplatsen har totalt 318 kärnor och avslag. 

Typisk L-kurva. 

Ingen petrografisk examination har utförts. 

Åmträsk & 
Boplatsen har totalt 1 054 kärnor och avslag. 

Typisk L-kurva. 

Ingen petrografisk examination har utförts. 
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~-3 Kommentar och alutate till hypotes nr 1 

Tre olika typer av boplatser har alltså kunnat ur

skiljas och dessa har fördelat sig geografiskt en

ligt följande mönster: 

De boplatser som har en L-kurva visar sig ligga 

relativt jämnt utspridda längs hela älvsträckan med 

en viss koncentration i de övre och nedre regioner-

na. 

Boplatserna med M-kurvor, vilka inte skiljer sig i 

någon högre grad från de med L-kurvor, är endast 

tre till antalet och av dessa ligger två vid lskilje, 

det vill säga sammanflödet Uaeälven-Juktån, och en 

strax nedanför. 

Boplatser med Ö-kurva ligger i stort sett koncen

trerade vid Åskilje förutom en, vilken ligger vid 

Storjuktan. 

De fyra boplatser som ligger vid Åmträskets sjö

system har alla L-kurvor. En viss avvikelse kan 

dock ses vid brinken, Hjukensjön, där grupperna E-G 

och K-M visar en ovanligt hög procent, vilket an

tyder att brinlcen har ett högre utvecklingsstaduim 

än stranden p~ samma plats. 

Enligt vår hypotes har boplatserna m·ed L-kurva en 

lägre grad av utveckling vad gäller produktivkraf

terna. Delta eftersom de till 90% domineras av !!l 
material. I stort sett samma sak gäller boplatserna 

med M-kurva, då de till Bo% domineras av ett mate

rial, och således bör de ha en likartad utvecklings

grad. 

Slutligen har vi Ö-kurvorna~ som har fler petrogra

fiska grupper och högre utnyttjandegrad, vilket 

skulle betyda en högre utveckling av produktivkraf

terna. 

Denna test ger som resultat att två typer av boplat

ser förekommer och att de har en sinsemellan olikar

tad spridning. 

Som kritik kan anföras att tillgången på råmaterial 

kan variera mellan olika områden. Man vet att kvarts 

finns i ådror och block, så den bör inte uppvisa 

några skill~ader vad gäller tillgång. Däremot har. 
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vi. 1.n t,~ kunnat kontr<Jllern. i vilken grad hälle-

n in!.:,., akiff~r, porfyr och andra petrografiska 

g-rupper finna tillgängliga i naturen. Vad gäller 

kvarts och kvartait är kvaliteten av mycket stor 

betydelae. Av kvartsiten är det exempelvis en myc

ket liten del av den totala mängden som är använd

bar för redskapstillverkning. Troligtvis är kvali

tetsskillnaden av större betydelse än skillnaden 

mellan kvarts och kvartsit som petrografiska grupper. 
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Kap 3 

3.1 

TEST AV HYPOTES NR 2 

En ökad differentiering av typer i avalagsmaterialet 

innebär en högre utvecklingsgrad. 

Beskrivnin~ av testet 

För att testa denna hypotes har vi använt oss av 

avslagsmaterial ifrån de 30 boplatser som användes 

i föregående test. Den indelning och klassificering 

av typer som vi har använt är hämtad från forsknings

projektet NTB's metodik för klassificering av fynd

material av sten. De bl>er som förekommer dä• är: 

A 1 - plattformskärnor 

A 2 - rundkärnor 

B 1 - spån 

B 2 - mikrospån 

B 3 - spånliknande avslag 

B 6b - skivor mer än fem centimeter långa med tjock

leken 25-50% av bredden. 

B 6c - skivor mer än fem centimeter långa med tjock-

leken mindre än 25% av bredden. 

B 7b - skivdr upp till fem centimeter långa med tjock-

lekeå 25-50% av bredden. 

B 7c - skivor upp till fem centimeter långa med tjock-

leken mindre än 25% av bredden. 

B 9 - splitter (rest). 

Denna indelning har utvalts helt godtyckligt och är, 

som all typindelning en efterkonstruktion. Då det en

ligt NTB's resultat är en skillnad i tid mellan de 

två avslagstyperna B 7b och B 7c och också enligt 

vårt resonemang en skillnad i utveckling, har vi 

valt att enbart titta på detta förhållande. 

Då det också enligt NTB är så att B 7c hör samman 

med tillverkningen av slagna kvartsitspetsar med 

tvär bas och B 7b visar på en bosättning med lägre 

utvecklingsnivå, bör detta betyda att en utveckling 

aw produktivkrafterna bör innebära en förändring 

i kvoten B 7b/B 7c. De övriga typerna är närvar

ande i materialet i betydligt mindre grad än B 7b 

och B 7c, så det är statisyiskt oförsv~ba.rt att 

göra en beräknin~ av deras relativa nä.l:lvaro. 
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Dessutom kan man inte länka samman dessa med vissa 

specifika föremålsformer, som man har lyckats göra 

med B 7c, som enligt vårt resonemang tyder pl en 

förfining av redskapen och teknikerna, samt visar 

på en specialisering. 
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B~lata B7b/IJ7c kvot frek.v av det totala avala.gamat -·- · ---, -··---· -- •·· r--·· ---1 ·- '"I' . . . '~----.. ··,-· ···-··--••·•----·-· . -------~-- ___ _ % __ ___ ____ __ B71:/fu B1cf/o övrigt% 

Tä 29 26/73 17 47 36 
36 21/79 15 57 28 
37 15/85 11 63 26 
38 18/82 13 58 29 
40 23/77 17 59 24 
89 20/80 16 65 19 
100 40/60 27 42 31 I I 

L 
121 35/65 23 42 35 
110 37/63 28 47 25 
115 . 50/50 40 40 20 

St 100 33/67 24 49 27 
101 29/71 21 51 28 
102 45/55 
87 64/36 16 9 75 
18 ,47/53 9 10 81 
45 26/74 21 60 19 
49 42/58 24 33 43· 
52 17/83 7 35 58 
56 75/25 26 9 65 

Ly 12 36/64 15 27 58 
I 

i 
!'. 
I; 18 71/29 29 11 60 

19 45/56 31 38 31 I 
i; 
i-. 
!·:· 

So 12 53/47 19 17 64 
Ly 11'5 76/24 18 3 79 

117 80/20 36 · 9 55 
104 85/15 29 5 66 
60 91/9 22 3 75 

Åmträsk 16A 68/32 12 5 83 
" 4 90/10 16 2 82 

Hjukensjön 
brinken I 90/10 

I 

19 
I 

2 I 79 stranden 93/7 62 3 35 
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3.2 Kommentar och slutsats till hypotes nr 2 

Vid utvärderingen har vi föret och främst utgått ifrån 

kvoten B 7b/B 7c, det vill säga dess relativa in

bö•des förhållanden och delat in dessa i tre grup-

per. 

1 - Boplatser med 50% övervikt av B 7b 

2 - Boplatser med 50% övervikt av B 7c 

3 - Boplatser med mindre än 50% skillnad, det vill 

säga alla förutom de som hör till 1 eller 2. 

Resultatet av tabellen blir då att de sex högst 

belägna boplatserna, plus två boplatser vid sam

manflödet, ST 45 och ST 52, har en övervikt av 

B 7c, och alltså enligt vårt resonemang den högre 

utvecklingsnivån •. De fyra längst ner vid kusten 

belägna boplatserna plus en boplats vid samman

flödet, ST 56, har övervikt av B 7b, och allts4 en 

lägre utvecklingsnivå. 

En grov läsning av tabellen visar att de tolv högst 

belägna boplatserna dels har ett material där B 7b 
och B 7c tillsammans utgör mer än 50% av det totala 

antalet kärnor och avslag, och att B 7c alltid utgör 

minst 40% av det to~ala antalet. 

Boplatserna nedanfö~ har stor variation dels vad gäller 

frekvensen B 7b och B 7c, vilka tillsammans ofta ut

gör mindre än 50% av det totala antalet kärnor och 

avslag, dels vad gäller frekvensen B 7b och B 7c in

dividuellt. Detta visar att boplatseraa ovanför Stor

uman är mycket enhetl•ga, att de har en mycket hög 

procent B 7c, vilket kan tydas som en förbättrad tek

nik med specialisering och förfinig av tillverkningen 

som följd. 

Som kritik kan anföras att kvaliteten på materialet 

även här kan vara av betydelse såtillvida att god kva

litet ger "finare" avslag och tvärtom. 

>4.:. 

;t 
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Kap 4 

4.1 

TE~T AV HYPOTN3 NR 3 

J,;n bättre teknologi och on förbättring av jaktmetoder 

innebär en et0rre variation i ben.materialet vad gäller 

antalet arter. 

Beskrivnin~ av testet 

För att testa denna hypotes har vi använt det osteo

logiska materialet från 19 grävda boplatser, 17 vid 

Umeälven och två vid Åmträsket/Hjukensjön. De osteo

logiska undersökningarna äe gjorda av Elisabeth Ire

gren och materialet från Umeälven kommer att publi

ceras i Early Norrland nr 8. 
Eftersom benens nedbrytning lr beroende av en mängd 

olika faktorer till exempel kalkhalt, järnhalt och 

aurhetsgrad i marken, har vi inte gjort några som helst 

beräkningar på mängd och MIND-tal, utan enbart det 

antal artet som varje boplats kan visa upp. 

Man kan också räkna med en viss osäkerhet i benmateri

alet. Då vissa ben, till exempel fiskben ej bevaras 

lika bra som andra, hårdare ben och dessutom är svåra 

att upptäcka vid en utgrävning, måste man anta att 

vissa arter är iuiderrepresenterade i materialet. Man 

kan ändå antagi att på de boplatser där benmaterial 

finns bevarat bör de flesta arter finnas representerade. 
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Tä St Ly So Ly 1 i 

I 
29 36 37 38 40 89 100 121 110 115 100 101 102 87 18 45- 49 52 56 12 18 19 12 115 117 104 6(' 16.\ -+ ·br 

I 
I 

äl&!' 1 5 1 2 1 4 2 s 1 1 
--· - i---· 

ren 1 1 1 1 1 2 10 1 1 1 - - . 
bäver 1 1 1 2 3 10 2 1 -·--•-- 1 _+_,1 
fisk. ospec 1 1 : 

må.rd 1 ------ -....- -- - ----

ädda 2 1 •") 
.::. - - ·-

tambosk 1 I 

-· - -·-- ---· ---
säl ! i 
braxen 2 

I i 1 i 
1 i I 

.. van i 

får/ get 
--r-

2 I 

häst 1 
i-

räv - -- 1 ·~-r-
var1:c 1 -1 ·-+--

I ! 

ekorre 2 I 
: I 

storlom 2 r--
jöorre 2 

småskrake 1 I l 
storakrake 1 I 

·- -kniPa 1 I 

bergand 1 I I 

t.iäder 16 I 

1 I orre ! 

lax 1 
aborre 2 1 

' 

MIND ' 
51 19 2 2 11 

I 

3 5 1 1 1 2 8 2 4 7 ! 
S:a 

Antal 
arter 1 1 1 2 4 2 3 5 19 6 1 1. 4 3 4 
S:a 

Fig. 5, Tabell över de boplatser vid Umeälven som har analyserats 

med avseende på det osteologiska. materialet. .,i::. 
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4. :::'. Kommentar och aluteata till hypotes nr 3 

På de 16 boplatser där benmaterial förekommer och där 

en osteologi·ak analys har gjorts, finns sammanlagt 

23 olika arter representerade. Antalet per boplats 

varierar från en till 19 arter och uttryckt i MIND

tal från ett djur till 51 stycken. 

Den vanligaste arten är älg som förekommer på 11 bo

platser, tätt följd av ren och_ bäver som båda före

kommer på 10 boplatser. MIND-talen på dessa djur är 

för älgY 27 individer, för bäver: 23 individer och 

för ren: 20 individer. 

13 av de 16 boplatserna ligger vid Umeälven. Dessa 

ligger fördelade efter älvsträckan på följande sätt: 

Tre boplatser ovanför Storuman har benmaterial och 

utgörs endast av renben och endast en individ per 

boplats. Av övriga 10 som ligger nedanför har fem 

stycken mer än tre olika arter. Dessa fem ligger alla 

förutom en vid Åskilje, sammanflödet Umeälven-Jukt

ån. LY 60, som har fyra arter ligger strax söder om 

Lycksele. 

På diagrammet I över boplatserna längs Umeäl ven ( fig 7 ) , 
I . 

uppställda ge,ografiskt från norr till söder, ser man 

att topparna ligger inom området runt sammanflödet 

och att benfynden är mycket få i de övre regionerna • 

Den mycket markerade toppen på LY 18 kan förklaras 

av en sen bosättning på platsen. 

Åmträskboplatserna lr svåra att jämföra då en av dem, 

Åmträsk 4-har tre olika arter, och den andra, Åmträsk 

16A inte har några benfynd. I Hjukensjön däremot visar 

skillnaden strand/brink mycket tydligt med fyra arter 

på brinken och en art på stranden, vilket stöder an-

. tagandet att brinken skulle vara av ett senare utveck

lingsstadium än stranden. 

Man kan inte enbart med variation i benmaterialets 

artmängd dra några klara slutsatser om utvecklings

nivå, men tillsammans med de andra hypotesresultaten 

kan man göra detta. Om man ändå ställer up de boplatser 

som skulle ha bebotts av grupper med relativt stationlr 

ekonomi, ökat utnyttjande av allt fler ekologiska hi

scher, specialisering o.s.v., så får man följande bo-
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11!11.l.1:sqr i :J'f' 1fj, :n• '.Jf,, J,Y 1~', LY 10, LY 19, LY 60 

urunt. Bjukenajc:,n, brink.on. 

Som kritik kan sägas att materialet är alltför frag

mentariskt för att ge något åvar på vår hypotes. •et 

kan endast ge en antydan, som i detta fall snarare 

bekräftar än förkastar vår uppsatta hypotes. 
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Y. lJ.j> 'J 'l'r::l'f' AV Jl'(J'(J'r1,;:; Nit 4 

En utveckling av produktivkrafterna innebär en för

bättring av förvaringsteknikerna. Detta bör ge kera

mik på boplatserna. 

För att testa denna hypotes har vi anväat två material, 

dels boplatsgrävningarna vid .Åmträsket 4, .Åmträsket 16A 

samt Hjukensjön, dels de grävda boplatserna längs Ume

älven. 

De boplatser som har keramik är: 

Tärna 36: 13 skärvor 

" 37: 250 " 
" 40: 82 " 
" 89: 1 skärva 

Stensele 101: 162 skärvor+ fri asbest 

" 102: 1 skärva 

" 49: 12 skärvor 

Lycksele 12: 141 " 
" 19: 49 " 

Hjukensjön,brinken: 9 " 
Dessa har alltså keramik i olika omfattning, en del 

har bara en eller ett fåtal skärvor, medan andra har 

upp till 250 stycken. Det enda vi har gjort är att 

se efter om det finns keramik på boplatsen eller inte. 

Vi har heller inte tagit· någon hänsyn till mängden 

keramik. All keramik är av typen asbestmagrad keramik, 

som allmänt dateras till bronsålder-järnålder, och 

är en klart norrländsk form. 

De boplatser som har keramik skulle alltså enligt 

vårt resonemang ha bebotts av grupper som haft ökad 

specialisering, en relativt stor gruppstorlek, liten 

mobilitet och skall ha utnyttjat ett mindre område 

intensivt. 

Som kritik av resonemanget kan anföras att man kan 

ha gjort ny keramik varje gång man kommit till en ny 

plats. Följden av detta blir att bosättningen inte 

behöver ha nått ett stadium av mindre mobilitet. 
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Mc,11 ,h, t. r llk tum IJ. t t, IJ.IJ btJ11 l 1 Ull lur.hn H.r. u vl'J.r t. ut 1. r lnna 

innebär att man må~t~ lägga ned mycket tid på att 

söka och hämta asbest, vilket i sin tur innebär att 

asbesten måste ses som värdefull för gruppen, och inte 

en vara som man kastar utan vidare. 

51 

'i' 



~ 

L'I 115 
L.Y 11'1-
L 'tfi 

L '( f,O~ l_ye,k.f, e, /,e 

5:d_O/!_.t.at:ser ~ lf:.t:.rQ.m11<. 

52 

~~ 

T >( 110 
TJ!I 115 
ST 100 _ J<. 

HA·C-K . .., 

.• l , 

.-·,· 

,· ~i .. . ' 
.. ' ~= 

·:;.. 
' :: ! . ,. '"'. 
_;_:•.,:~' .,, 
. \•t:;-. 

,., '" ~ .. 
. ' 

'' ~ \, ' 

', . /, 
.--:·.ttc·.· . ,, ·, 

·.•.~·.i 
·••~.l 

.,: .,,; 
·. ~~-, 
.. ;_:.~· 

: --~~ .·, )' ,J~ , .. ..,. .• _ 

•' \\~;;., 
, ... 

Fig. 8, Karta över de boplf .. tser vid Umeäl V9ri 

där keramik hittats vid utgrävnin~ar • .. :~:i 

,. 

I 
~ 

~~ I 
t· I 

'.{ 

•··· 



Kap 6 TEST AV HYPOTES NR 5 

Med en ökad utveckling av produktivkrafterna följer 

en större differentiering vad gäller typer inom fångst-

kulturen i stort. .J 

Med utgångspunkt ifrån lösfynden av sten i Degerfors, 

Norsjö och Burträsk socknar kan man se vissa tenden

ser. 

A) Att det blir fler olika typer av redskap med tiden. 

B) Fler och fler petrografiska typer används med tiden. 

( se tabell 9 ) • 

Under mesolitikum och tidigneolitikum är en redskaps

typ representerad i materialet från området, en skiffer

spets som är en norrländsk form, och skiffer är det 

enda petrografis.ka material som är representerat i 

lösfyndsmaterialet från den här tiden. Det är helt 

klart att de nomadiserande grupperna hade petydligt 

fler redskap än vad som är representerat i tabellen 

skrapor, redskap av trä, ben och horn. Men föremåls

formerna och antalet föremål måste hållas ned så att 

gruppen skullr kunna vara så mobil som möjligt, deras 

livsstil krä~de detta och redskapsformer och deras 

antal måste anpassas till denna. 

Under tidigneolitiku.m - mellanneolitiku.m ser man en 

klar fö•ändring i mängden redskap och även i dess 

utfo:innning. I det norrländska materialet ser man en 

klar utveckling av redskapsformerna, två olika sorters 

spetsar, tre olika knivformer och en dolkform. Alla 

dessa föremål är gjorda av skiffer. Utöver dessa finns 

också ett stort antal sydskandinaviaka föremålsformer. 

Fyra olika mejselformer och en svensk-norsk strids-

yxa. Fler petrografiska g'+Upper gör sig gällande med 

dessa nya redskapsformer. Porfyr, hälleflinta, flinta 

och skiffer används. Flinta är ett importerat material -

men skiffer, hälleflinta och porfyr kan hittas i Norr

land och kan innebära att grupperna använde lokalt 

tillgängliga material för att tillverka "sydsvenska• 

redskapsformer. Utsmyckning av redskapen kommer också 

i denna period. 
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De många nya redakapaformerna tyder på en arbetsspe

cialisering i fångstkulturen. Knivar i olika former 

och storlekar måste visa på denna utveckling vad gäller 

funktion, vissa användes för slakt av djur, fiske, 

bear•etning av ben, horn och trämaterial, skinnhant

verk m.m. ( Gustavsson, 1970: 23 ff). 

Mejslarna tyder också på en utvec~ling mot special

verktyg för träbearbetning. Mejseln används antagligen 

för att bearbeta trld, till hyddor och båtar t.ext 

Allt detta är all.så nya verktyg för att fylla nya 

behov, framdrivna av de inre motsättningarna. Tyder 

de nya redskapen på en specialisering inom gruppen? 

Med hjälp av de här verktygen kan man utnyttja de 

naturliga resursenaa på ett helt annat effektivare 

sätt. Man blir mindre beroende av få ekol,giska nischer 

och på grund av de olika saker man kan tillverka, kan 

man gå in och utnyttja fler, dittils nästan helt oan-· 

vända resurser. Här kan man också anta att människor 

bö~Jar påverka och förändra sin omgivning. 1 

Gruppen har här blivit något mindre mobil, kanske 

stannar längre på vissa ställen och besöker endast 

ett fåtal per år. De många nya redskapsformerna tyder 

på detta. Utsmyckning visar att mer arbete läggs ned 

på föremålen - inte bara för att göra dom mer effek

tiva, utan också för att göra dom mer "personliga". 

Redskapen skulle inte bara vara en engångssak, utan 

skulle hålla och användas under en betydligt längre 

tidsrymd, detta kan få till följd att den blir en 

värdefull ägodel. 

Under senneolitikum - bronsålder tillkommer flera 

olika former. Av de sydskandinaviska formerna till

kommer skafthålsyxor, flintspetsar, flintdolkar och 

bronsföremål. Bronsföremålen är en av de mer påfal

lande förändringarna i redskapssamlingen men vi har 

inte tagit upp dem här p.g.a att vi koncentrerat oss 

på stenföremålen som fortfarande utgör den överväg

ande delen av redskapen - det är irrelevant att tala 

om någon bronsålder i Norrland. 
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Importerade flintföremål spelar allt större roll, 

porfyr för akafthålsyxor används i hög grad, skiffer 

använda till att kopiera sydskandinaviska föremåls

former. Av de norrländska formerna tillkommer två olika 

sorters skifferspetsar och spetaar av kvarts och 

kvartsit. Föremålen har daterats utifrån (Tennandem, 

1972, och Christiansson, 1969: 51 ff). 
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SYDSKANDINAVISKA 

FÖREMÅLS FORMER 

TID BETECKNING FÖREMÅLSFORM PETR.TYP 

Mes.- ~.N. 

1.3 mejsel porfyr 
skiffer 
hälleflinta 
flinta 

1.4 mejsel porfyr 
skiffer 

T.N.-M.N. hälleflinta 
1. 9 mejsel porfyr 

skiffer 
hälleflinta 

1.13 \ mejsel hälleflinta 
1.6 båtformad grönsten 

stridsyxa 
1.11 rombisk skiffer 

skaf'thålsyxa 

1.10 skafthåls- porfyr 
yxa 

1.14 spets flinta 
1.15 dolk flinta 

s.N.-Bronallder 

--~ -·· 

NORRLÄNDSKA 

FÖREMÅLSFORMER 

BETECKNIIIG FÖREMÅLSFORM PETR.TYP 

2.1 spets skiffer 

2,2 spets skiffer 
2.4 spets skiffer 
2.1 spets skiffer 
2.8 kniv skiffer 
2.9 kniv skiffer 
2.10 dolk skiffer 

2.3 spets skiffer 
2.5 spets skiffer 
2.6 spets kvarts 

kvartsit 
2.15 kilformade hälleflinta 

redskap grönsten 

Fig. 9, Tabell över föremålsformer i löafyndsaaterialet trln 

Degerfors, Borsjö och Burträsk socknar. VI 
0\ 
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Y. 11.,, "{ 

7.1 

,,,,;:;111.'f'A'J' AV Jf'(l''>'J'l•:::·r1,:::·r1•:H 

~ammanatällning av hypoteserna 1-4 

Resultaten av de enskilda hypoteserna 1-4 var för sig 

visar endast på en uppdelning av boplatser, .där man 

kan se att de skiljer sig från varandra såtillvida 

att vissa boplatser har många petrografiska grupper 

och att andra har enqast ett fåtal och så vidare. 

Bekräftandet av hypoteserna ligger alltså i att en 

skillnad existerar, och att denna kan tyda på en skill

nad i utveckling. 

En sammanslagning av hypoteserna 1-4 blir däeför ett 

test av resonemanget som inleder uppsatsen och som 

ligger till grund för hypoteserna. Om resonemanget 

stämmer, bör de faktorer som i det arkeologiska ma

terialet tyder på en utveckling av produktivkrafterna 

korrelera, så att de boplatser som hör till ,en tidig 
I 

fas av utvecklingen har fä petrografiska grllpper, 
I 

låg procent B 7c, få djurarter i benmaterialet och 

saknar keramik. På samma sätt bör boplatser som har 

en hög utvecklingsnivå innehålla de flesta av de kri

terier som gäller för denna nivå. 

Således har vi i en tabell åammanfört hypotesresul

taten 1-4. Hypotes nummer fea kan inte medtagas, efter

som den inte är testad på samma material. Vi har i

stället, för att göra bilden mer komplett, tagit med 

det antal föremålsformer som finns representerade på 

varje boplats. 
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L 15/57 

L 11/63 

L 13/58 

L 17/'J9 

. 
..... +> 

(T~ Ctl 
+" 8 , .. 
~ 

rt} ~ ! 
(1.1 

t-' ·'' 
~ 
llj ·,I 

1 

~ 
-~ 
~ 
Cl) 
~ 
<lJ 

.~ I. 

X 

X 

X 

H u I ,1.v,nn. o IJO t.u rJ,r mod rak h:J.e 
1 ulav,r:n :Jpe Lu mud .rund 'Lae 
5 slagna spetsar med tånge 
2 slagna spetsar med tånge & mothakar 
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26 uddfragment & förarb. till slagna spetsar 
1 skiffer spets 

9 slagna spetsar med rak bas 
1 slagen spets med konkav bas 

85 uddfragment & förarb. till slagna spetsar 
1 skiffer spets 
6 klubbor (Bronså.) 
2 sänken 
1 hacka 

11 diverse förarbeten 
38 skrapor 

9 slagna spetsar med rak bas 
1 slagen spets med rund bas 
1 slagen flint spets med konkav bas (T.N.) 
1 slagen spets med tånge & mothakar 
6 slagna spetsar med tånge-

34 förarb. till slagna spetsar 
4 klubbor 
3 knackstenar 
4 sänken 
3 brynen 
1 eldslagningssten 
2 ornerat skiffer stycken 
8 diverse förarbeten 
9 bitar pimpsten 

18g.slagg 
39 skrapor 

1 slagen spets med rak bas 
· 7 fragment & förarb. till slagna spetsar 
3 skrapor 

20 slagna spetsar med rak bas 
1 slagen spets med rund bas 
1 skiffer spets med tånge (Mes.-T.N.) 
2 skiffer spetsar med konkav bas (S.N.) 

83 förarb. till slagna spetsar 
1 förarb. till skiffer spets 
1 mejsel 
2 knackstenar 
4 sänken 
4 brynen 
5 eldslagnings flintar 
2 biter pimpsten 

slagg 
1 holkyxa (600e.Kr.) 
3 järn knivar (1500e.Kr.) 

19 skrapor 
i 
; 
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29 slagna spetsar med rak bas 
1 slagn spets med rund bas 
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45 uddfragment & förarb. till slagna spetsar 
2 fragm. skiffer spetsar 
1 skiffer krum kniv 
1 skiffer spets med tånge 
2 klubbor 
7 sänken 

11 brynen 
1 knacksten 
1 oval eldslagningssten 
1 borr 
4 skrapor 

9 slagna spetsar med rak bas 
1 slagen spets med tånge 
1 skiffer spets 
1 ben spets 
1 skiffer kniv 
1 sänkesten 
1 bryne 
1 eldslagningsflinta 

1 slagen spets med r~ bas 
4 slagna spetsar med rund bas 
2 skrapor 

1 slagen spets med rak bas 
8 förarb. till slagna spetsar 

1 slagen spets med rak bas 
2 förarb. till slagna spetsar 
7 skrapor 

1 slagen spets med rak bas 
2 knackstenar 

10 skrapor 

14 slagna spetsar med rak bas 
21 fragm. till slagna spetsar 

5 förarb. till slagna spetsar 
2 klubbor 
6 knackstenar 
1 bryne 
1 hänge 
1 eldslagningssten 
1 borr 

81g.fri asbest 

1 fragm. slagen spets med rak bas 
5 slagna spetsar med rund bas 
8 slagna spetsar med knokav bas 
1 slagen spets med sned bas 

20 fragm. slagna spetsar 
3 knackstenar av kvartsit 
1 oval eldslagnings sten av kvartsit 

(7om.jä.å.-folkvand.tid) 
1 'borr 
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ST87 H 16/9 1 - 1 fragm. slagen spets 
8 skrapor 
1 slipsten 
2 brynen 
1 eldslagningssten (?) 

ST18 L 9/10 4 - 2 skiffer spetsar 
2 skiffer dolkar 

ST45 L 21/60 - - 1 slagen spets med rak bas 
1 slagen spets med rund bas 
2 fragm. slagna spetsar 

ST49 ö 20/20 2 X 1 slagen spets med rak bas 
1 slagen spets med konkav bas 
2 slagna spetsar med rund bas 
5 slagna spetsar med rak eller konkav bas 

ST52 ö 7/36 . - - 17 slagna spetsar med rak eller konkav bas 
1 slagen spets med tånge 
2 fragm. slagna spetsar 
1 spets av porfry 
1 skiffer dolk (T.N.) 
1 klubba 
1 skaft till metkrok (T.N.-Bronså.) 

ST56 M 26/9- 3 - 6 slagna spetsar med rak bas 
1 slagen redskap 

i 
LY12 ö 15/27 5 

I 4 slagna spetsar med rak bas x, 
3 slagna spetsar med rund bas 
1 dolk skaft av skiffer 
2 hackor 
1 klubba 

LY19 ö 29/12 19 - 2 slagna spetsar med rak bas 
2 slagna spetsar med sned bas 

LY18 ö 32/38 6 X 11 slagna spetsar med rak bas 
7 slagna spetsar med rund bas 
1 hacka 
1 yxa 
1 mejsel 
1 skiffer spets med tånge & mothakar 

(neolitisk tid) 
1 yxa av porfyr (rysk-karelsk typ,neolitisk tid) 
1 sänke av renhorn 
1 sköldbuckla (rom.jä.å. eller sen viking tid) 

S012 ö 19/17 - - 1 slagen spets med tånge & mothakor 
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r, '( 11 ~ I~ 1f~/ 3 1 - 9 slagan spetsar med· rak bas 
1 skiffer spets med tånge & mothakar (Mes.-T.N.) 
1 skiffer spets med tånge 
1 borr 
2 skiffer sänkestenar 
1 hacka 
1 stickel typ A1 (Mes.) 
1 bryne 
1 skiffer kniv 
1 skiffer skaft med ändknopp 
2 fragm. skiffer 

LY117 L 36/9 1 - skrapor & avslag 
(järn fynd från 1800 tal.) 

LY104 L 29/5 - - tillverkningsplats för skrapor 

LY60 L 22/3 4 - kölskrapa (Mes.) 
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7.2. Kommentar till tabellen 

Om vi föret aer till föremålen på boplatserna och 

utgår ifrån de som på olika grunder i tidigare arkeo

logiska undersökningar kunnat dateras, visar det sig 

att boplatserna ofta besökts/bebotts vid olika till

fällen, de är så kallade sammanblandade boplatser. 

Vissa kan klart delas upp i olika perioder, till ex

empel LY 117, som har en tidig bosättning med skrapor 

och avslag och en mycket senare bosättning från 1800-

talet. De flesta är dock mycket svåra att dela upp 

tidsmässigt och vi har heller inte försökt, eftersom 

vår problemställning inte ä.e av kronologisk art, utan 

enbart rör utvecklingsnivå. På dessa sammanblandade 

boplatser kan alltså endast ett högsta utvecklings

stadium urskiljas. De daterbara föremålen kan antyda 

att det rör sig om flera olika nivåer, men osäker

heten blir alltför stor när det gäller att urskilja 
i 

vad som hör till de olika skedena, att vi har valt 
I 

att inte försöka. Den enda boplats där vi har'uppdelat 

efter utvecklingsnivå är Hjukensjön, där de två om

rådeaa, stranden och brinken, är så pass mycket åt

skild så att en uppdelning är försvarbar. 

Boplatserna kan grovt indelas i tre grupper: 

Den första gruppen består av 13 boplatser, som sam~-

11ga-ligger norr om Storuman. Dessa har alla en typisk 

L-kurva och skulle således ha en låg utvecklingsnivå, 

men om man ser till övriga fynd på boplatserna, visar 

det sig att alla har en hög procent B 7c, och dessutom 

ett stort antal slagna spetsar och förarbeten till 

sådaaa. Då dessa spetsar och avslag hittats tillsammans 

i klart urskiljbara koncentrationer, kan man påstl 

att det har rört sig om verkstadsplatser där man till

verkat slagna spetsar ·(EN 2, kap.I)• Detta tyder på 

en specialisering i redskapstillverkningen, både vad 

gäller material och föremålsfurmer och tyder också 

på en relativt hög nivå av produktivkrafternas ut

veckling, vilket bekräftas av att sex av boplatserna 

har keramikfynd och dessa .~ex har också ett rikare 

föremåls bestånd. 
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l1an kan alltal oe den skillnadon att vissa är rena 

tlllverkningoplataer medan de som har keramik och 

en mängd föremål är både verkstadsplatser och bo

platser men samtliga visar på en relativt hög utveck

lingsnivå. De hör alltså till grupper med relativt 

liten rörlighet. Gruppen har tillåtits öka i stor

lek, man har nått ett stadium där man utnyttjar flera 

ekologiska nischer och har specialiserat sin redskaps

tillverkning och utökat föremålstypernas antal. 

Benmaterialet på dessa boplatser är mycket litet, 

detta motsäger vad .som sagts tidigare men då vi inget 

vet om bevaringsförhållandena i detta område, eller 

om tillgången till olika djurarter har vi inte låtit 

detta styra tolkningen. 

Den andra gruppen beplatser ligger vid lskilje, där 

de flesta har en M- eller Ö-kurva i det petrografiska 

materialet, stort antal djurarter, ett utökat före

målsbestånd. Tre boplatser innehåller keramik. Pro

centen B 7c-avslag ~r dominerande i vissa fall, men 

boplatserna har inte karaktär av verkstadsplatser, 

förutom ST 45, som des~utom har ett mycket enhetligt 

material och liknar boplatserna i den föregåeade grup

pen. 

Utvecklingsnivån på dessa boplatser är alltså pgefär 

densamma som för den föregående gruppen. Tydligast 

kan detta märkas på boplatserna LY 12 och LY 18, som 

har alla kriterier på hög utvecklingsnivå. ST 18, 

som också ligger inom Åskiljeområdet, hör till den 

tredje gruppen, liksom SO 12, som ligger vid Stor

juktan, och där skiffern utgör den dominerande petro

grafiska typen. , 

Denna tredje grupp består av boplatser med en utveck

lingsnivå som kan betecknas som låg. Boplatserna ligger 

förutom de två nämnda nedanför Åskilje och är samman

lagt sex stycken. 
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De karaktäriseras av få petrografiska grupper, över

vägande B 7b-avslag samt avsaknad av keramik. Endast 

en av boplatserna har många föremålsformer, dessa 

utgörs till största delen av skifferredskap. 

Vad gäller boplateerna vid Åmträsket, kan man se att 

Åmträaket 4, 16A samt Hjukensjön, stranden har en llg 

utvecklingsnivå, jämförbar med den trErlje gruppen i 

Umeälvsmaterialet. Hjukensjön, brinken har däremot en 

större petrografisk variation, större antal djurarter 

och har dessutom keramik. Brinken kan således sägas 

ha en högre utvecklingsnivå än de andra boplatserna 

vid Åmträsket, och den kan hänföras till ungefär samma 

nivå som grupp två i Umeälvsmaterialet. 

J 

I 

I 
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Kap 8 

8 .1 

:.;AMMANFATTNING OCH :.;vAn l'Å FRÅGESTÄLLNINGEN 

Sammanfattnin~ 

Vi har genom att bygga en logisk förklaringsmodell, 

försökt klargöra det utvecklingsmönster som produk

tivkrafterna hos en fångstekonomi kan tänkas följa. 

Vi har utgått från ett skede, där fångstfolken kom

mit till ett nytt område, och därigenom inte känner 

alla möjligheter vad gäller naturresurser, redskaps

material o.s.v. 

Resonemanget är uppbyggt på utvecklingens beroende 

av motsättningar, och där grundmotsättningen är den 

mellan människan och naturen. Denna finns implicit 

i hela mönstret, oiän inte alltid klart utsagi. 

Utifrån detta resonemang har vi satt upp hypoteser 

som bygger på produktivkrafternas utveckling, då 

främst redskap och avfall, eftersom detta material 

är det enda som finns kvar i någon större utsträckning._ 

I de fem hypoteserna utgår vi ifrån att en utveckling 

av produktivkrafterna visar sig i en ökning av antalet 

petrografiska grupper i avslagsmaterialet, en större 

procent tunna avslag, B 7c-avslag, ett ökat antal 

djurarter i benmaterialet, förekomst av keramik samt 

ett ökat antal föremålsformer. 

Resultatet av varje hypotes har redovisats som en 

grov uppdelning av boplatser i olika utvecklingssta

dier. 

Då hypoteserna var för sig inte kan sägas ge en hel

hetsbild och alltså inte heller är utslagsgivande, 

har vi slagit samman alla hypoteser, utom den rörande 

lösfynden, och därigenom fått fram följande resultat: 

Tre typer av boplatser finns, en typ med hög grad 

av specialisering, och av dessa kan några betecknas 

som endast verkstadsplatser. Denna typ ligger norr 

om Storuman, det vill säga mot det egentliga fjäll

området, och kan anses representera ett relativt högt 

utvecklingsstadium. 
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8.2 

a.3 

f•:n annan typ av boplatser är de som ligger samlade 

vid Åakilje, deaaa har tle flP,eta kriterier pl boplatser 

med en hög utvecklingenivå. Man kan dock inte se samma 

grad av. specialisering vad gäller teknik, som i den 

förra gruppen. 

Den tredje typen är boplatser med en relativt låg 

utvecklingsnivå. Dessa ligger nedanför Lyckaele. 

Till denna typ hör också boplatserna SO 12 vid Stor

juktan samt ST 18 vid Åskilje. 

Svar på frågeställningen 

Hur kan en utveckling av produktivkrafterna inom den 

Norrländska fångstkulturen fastslås? 

Vi har genom att testa de faktorer som vi kommit fram 

till i kapitel ett, kunnat visa att den förklarings

modell som ligger till grund för dessa faktorer är 

sannolik för fångstkulturen i Norrland. Det sätt på 

vilket man kan falsifiera denna modell, är al~tså 

att ställa upp en alternativ modell, testa denna 

och sedan se vilken som är mest sannolik. Vi anser 

att man inte kan falsifiera en sådan modell enbart 

med detaljkritik, utan bara en kritik som utgår ifrån 

en h~_li_~~isk syn kan göra detta. 

Uppsatsen visar också att ett dialektiskt synsätt är 

av utomordentligt värde när man konstruerar en för-

klaringsmodell. 

Slutkommentar 

Det är helt klart att man måste ha en logisk förklarings

modell, som i största möjliga mån förklarar samban-

den i det arkeologiska materialet, och som även styr tol

kningen av dessa samband. Man bör ställa upp en sådan innan 

man ta.r itu med ett material eller företar en utgrävning. 

Vid denna utgrävning eller materialgenomgång vet man då 

vad man ska leta efter för att styrka/falsifiera denna 

modell. Det bästa sättet att testa en sädan modell vore 

på bpplatser med en klar stratigrafi, då.man där även kan 

ta in tidsfaktorn. Ett mer detaljerat studium av sambanden 
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i modellen bör kunna klargöra hur och varför utveckling 

sker. Inom den modell som vi satt upp, ryms även fler 

testningsmöjligheter/faktorer än de vi har tagit upp i 

denna uppsata. Man kan till exempel studera keramiken, 

vilka näringsmedel som har förvarats där. Man kan stu

dera redskapens funktioner, och man bör även kunna 

spåra traditioner på sådana boplatser där man kan visa 

en viss kontinuitet i användningen. Man kan tänka sig 

att grupper som rört sig inom ett visst område, fort

satt dtt generation efter generation använda samma om

råde och samma boplatser. Om dessa och andra faktorer 

testas grundligt, kan man även använda dessa på inven

teringsmaterial. En jämförelse mellan inventering owh 

grävning vad gäller den relativa frekvensen petrografiska 

grupper finns redovisad i materialdelen, owh visar att 

inventeringsmaterial kan användas i syfte att bestämma 

utvecklingsnivå. 

I ·1 

I 
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Kap 9 MATERIALDEL 

9.1 Topografisk beskrivning av Västerbotten 

Topografiskt inrymmer länet alla de för Norrland 

karaktäristiska zonerna: kustlandet, havs- och flod

avlagringarnas bälte, inlandets platåområde samt 

fjällen. Innanför kustbältet följer närmast en små

kuperad urbergsterräng, som så småningom höjer sig 

upp till omkring tvåhundra meter över havet. Detta 

område som varit täckt av hav i senglacial och post

glacial tid har fått sin topografiska prägel avsevärt 

påverkad av detta förhållande. Dalgångarna och sän

korna är jämna och fyllda av sediment, under det att 

höjderna antingen renspolats eller kraftigt påverkats 

av vågornas erosion. I de större floddalarna har dal

bottnarnas sedimentplatåer ofta sönderstyckats
1 

genom 

den postglaciala floderosionen och floderna iriom denna 

zon rinner ofta i djupt nerskurna dalar, begränsade 

av sand- och mobranter. Zonen skjuter rätt långt in 

i landet med de stora dalgångarna (ca 10 mil) under 

det att dess gräns för övrigt ligger på 4-5 mils 

avstånd från kusten. 

Inlandet, omfattande inre delarna av södra Väster

botten samt den större, östliga delen av södra Lapp

land upp mot fjällens fot, har platåkaraktär. 

Landet höjer sig mot väster, men inom ett mindre 

område har det ungefär samma höjd. Platån genomkorsas 

av större och mindre sjöar och vattendrag. I övre 

delen av platålandet blir höjderna mer betydande, och 

en rad stora sjöar, belägna nära randen mellan berg

området och platålandet ligger här paralellt, orien

terade i nordvästlig- sydöstlig riktning och ger 

området dess karaktär. De flesta skärs av formations

gränsen mellan urberget och fjällbildningarna och 

omges av höjder som högst når upp till 600-800 mö h. 
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Utbredningen av de lösa avlagringarna inom länet avviker 

inte avsevärt från förhållandena inom övriga delar av 

Norrland. Den viktigaste gränslinjen är den högsta 

marina gränsen. På grund av kusttrakternas obetydliga 

höjd intar det området som är beläget under denna 

gränslinje en mycket betydande areal. Det har kraftigt 

påverkats av vågorna, en betydande omsortering av morän

materialet har ägt rum, och i dalgångar och sänkor har 

sediment avlagrats stundtals till betydande mäktighet. 

Ovan högsta marina gränsen vidtar morän och myrområdet. 

Moräntäcket döljer över stora områden fullständigt berg

grunden. Det är vanligen avlagrat som ett mer eller 

mindre sammanhängande täcke. I fjälltrakterna har genom 

frostvittring betydande bergsmassor lössprängts från 

fjällsluttningarna. Detta material har samlats i dal

gångarna. Mindre sluttande områden täcks av löst 

vittringsgrus av grövre och finare material som efter

hand genom jordflytning och andra krafter transporterats 

bort och ersatts av nya vittringsprodukter. 

Sammanfattningsvis kan sägas att issjöavlagringar täcker 

stora delar av de ligre trakterna och de högre belägna 

fjällområdena täckslav vittringsgru.s, en jordartsform 

som förutom i fjälltrakterna har mycket begränsad ut

brening. 

Rullstensavlagringarnas utbredning är omfattande på 

platåområdet och i kustlandet. De flesta större dal

gångarna har mer eller mindre sammanhängande rullstens

åsar. Sand och lera finns i dalgångarna, särskilt under 

marina gränsen. Även torvmarken upptar betydande arealer. 

På platålandet förekommer större sammanhängande ytor, 

täckta av torvbildningar och oftast uppkomna av för

sumpning av kringliggande skogstrakter. 

Degerfors är ett höglandsområde omkring Ume- och Vindel

älvarna, och utgörs till största delen av ett kuperat 

skogslandskap, rikt på sjöar och myrmarker. Högläntast 

och mest kuperat är landet i norra och mellersta delarna 

där åtskilliga höjder når över 350 meter. Berggrunden ut

görs inom norra delen av yngre graniter, i södra av gnejs. 

Moränavlagringarna förhärskar inom de lösa jordlagren, 
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9.2 

9.2.1 

på grund av att större delen av området ligger ovanför 

högsta marina gränsen. Dessa avlagringar förekommer 

ibland i form av åsar eller kullar, här och var avbrutna 

av myrar eller tjärnar. I Ume- och Vindelälvarnas dal

gångar täcks berggrunden av normala älvsediment och 

jordmånen är rätt bördig. 

Umeälvsområdet 

Topografisk.beskrivning 

Tärna socken: 

Landskapet visar en utpräglad fjällsocken och ligger 

i övre delen av Umeälvens dalgång. Barrskogen följer 

älvdalen och utbreder sig till en obetydlig areal 

omkring sjöarna i mellersta delen av området. Till 

största delen utgörs socknen av renbetesfjälli. Älv

dalen omges av höga fjäll på båda sidor med toppar 

på över 1 500 meter. 

Stensele socken: 

Området utgörs av ett från öster till väster allt 

starkare kuperat skogslandskap som endast längst i 

väster når inom fjällens region. Socknens mellersta 

del upptages av Umeälvens breda dalgång och Storumans 

vida vatten. I öster höjer sig landet med enstaka 

toppar över 600 meter. På ömse sidor om Storuman blir 

landskapet mer höglänt med vidsträckta områden på 

över 600 mö h. I väster skjuter fjällen in över 

sockengränsen. Hela socknen tillhör Umeälvens vatten

område. 

Rusforsområdet: 

Rusforsens dämningsområde omfattar Umeälven nedanför 

Långforsens fors ner till och innefattande Rusforsens 

fors. Vid Åskilje rinner Juktån in. Sjö.-rna, Bastuträsk 

och Tjikkiträsk ligger i den övre delen av området. 

Hela området ligger inom skogsbältet, öster om fjäll

kedjan och väs~er om högsta kustlinjen. Området ligger 

inom gränsområdet mellan fyllitseriens sediment ooh 
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9.2.2 

H~Jv1-mndu~L·anl t.. Ber~g-rund,.rn ä.r huvudsakligen grovkornig 

porfyrltiak granit med rester av skiffer och gnejs. 

Mellan Baatuträsksjön och Tjikkiträsk finns ett litet 

områd·e med vulkaniskt berg. 

Sträckningar av Umeälvsåsen uppträder i olika om

fattning på båda sidor om älvdalen och längs Juktån. 

Speciellt framträdande är den ovanför och nedanför 

Blåvikssjöns mynning och längs Juktån där den bildar 

långa utskjutande uddar. 

Stränderna består oftast av sand och grov lera {mo}. 

Rena moränstränder är sällsynta. Övre delen av Blå

viken, Blåvikssjön och nordvästra delen av Bastuträsk 

skiljer sig väsentligt då de består av ett stort 

bälte klapperstensmorän. 

Älvdalen omges av moräntäckta, skogsklädda berg, 400-

500 mö h. Mellan höjderna finns vidsträckta träsk

land och oräkneliga småsjöar. I älvens selområden 

finns många smala öar liggande i älvens riktning, 

stränderna är där oregelbundna med många små utbukt

ningar. 

I 
Berggrunden, begränsad till 1 mil(= 2 tim. gångväg} 

på vardera sidan Umeälven. 

Egantliga Västerbottensfjällen 

Överumanområdet mot Norge består av glimmerskiffer 

till s'frsta delen. Inslag av fyllit, kalksten, 

dolomit och albitgranit finns. Efter Strimasund 

finns enbart glimmerskiffer i c:a 3 mil. Gardsjön 

omges av amfibolit och glimmerskiffer med inslag 

av kalksten och dolomit. Vid Umnässjön består berg

grunden av kvartsitisk hårdskiffer och amfibolit 

(grönstell' och grönstensskiffer). Övre Gäutan vid 

Tärna har ett område gnejs, resten av området ner 

till gränsen för fjällranden utgörs av glimmerskiffer 

i allmännhet. 

fj!llranieE 
Ett c:a 15 km brett bälte av sparagmit, grå med 

konglomerat gränsar till egentliga V-bottensfjäl

len. Därefter ett lika brett bälte med Ströms

kvartsit efterföljd av ett smalt bälte kambrisk 
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9.2.3 

alunokiffer och kambrisk aand3ten. Dessa bälten 

går i nord-sydlig riktning och täcker den västliga 

halvan av Storuman. 

Urbergat_öster_om fjällranden 

Storumans östliga del består av revsundsgranit, grov

porfyrisk. Från Stensele till Kattisavan ligger ett 

stråk migmatit som har riktningen NV-Sö. Två mil syd-

öst Stensele, vid Grundfors, ligger inom detta migmatit

område ett mindre område bestående av amfibolit (grönsten 

och grönstensskiffer), leptiter samt hälleflintor. 

Vid Stensele och Storuman finns även rester av skiffer 

och gnejs. Grovporfyrisk revsundsgranit täcker huvud

sakligen området ner till Granön vid Hällnäs, förutom 

ett mindre område 10 km SÖ om Lycksele på södra sidan 

om älven där berggrunden består av migmatit med inslag 

av porfyrit, effusiv grönsten med konglomeratinlagringar. 

På norra sidan älven vid samma ställe finns ett område 

Jörngrani t. 

Den resterande sträckan ner till kusten, c:a 80 km 

utgörs av migmatit, slir- och ådergnejs av fyllitseri

ens bergarter med fläckvis områden av jämnkornig rev

sundsgrani t. 

Bol?latserna 

De boplatser längs Umeälven som vi använt i våra 

hypoteser, grävdes under tiden 1954-1962 under RAÄ;s 

ledning. Antalet utgrävda boplatser är 41 st, men 

vi har endast använt oss av de 27 boplatser som lar 

över 100 avslag. Dessa ligger mellan Lycksele i SÖ 

och Överuman i NV. De flest ligger invid samman

flöden. Vid sjön Storuman finns dock inga boplatser 

med över 100 avslag. 

76 



;.2.4 Jämförelse invent~ring - grävning 

Bland det material vi studerade i inledningsskedet 

till uppsatsen fanns rapporter från inventeringen av 

Umeälvsstränderna. Detta arbete gjordes under åren 

1952-1964 av RAÄ och har sedan sammanställts av Ch. 

Meschke. 

300 boplatser hittades vilket gör i genomsnitt två 

boplatser per mil strand. 

Detta material som vi senare beslöt oss för att inte 

använda utmynnade ändå i en jämförelse mellan inven

teringsresultaten på de senare grävda boplatserna, 

och resultatet av grävningen. 

Undersökningen gällde enbart antalet petro~afiska 

grupper och deras relativa frekvens på boplatsen4 

Jämförelsematerialet har varit kärnor och avslag, 

skrapor samt spetsar. 

Den petrografiska indelningen är denEBIIUna som i hypo

tes 1 med följande grupper medtagna: A-D, E-G, H-J, K, 

L, M, och ö. 
För varje öoplats har den inbördes procentuella för

delningen ~v petrografiska grupper uträknats för de 

tre artefakttyperna, dels för grävningsmaterialet och 

dels för inventeringsmaterialet. Endast antalet har 

medtagits och ingen hänsyn har tagits till vikt. 

Skillnaden mellan grävning och inventering har sedan 

angivits med den avvikelse som blir mellan procent

talen, utan att ange till vems fördel avvikelsen är. 

Då antalet fynd ofta uppvisar mycket stora skillnader 

mellan grävning och inventering, ibland med så få fynd 

vid inventeringen att prooentsiffrorna ger en miss

visande bild, har vi vid utvärderingen sorterat bort 

vissa boplatser. 

Den petrografiska skillnaden mellan gärvning ooh inven

tering har vi sedan fört in i en tabell enlig:t följande 

godtyckligt valda regler: 
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J)e boplatser oom uppvisar en största skillnad som är 

mindre än ~0/o förs till grupp 1. Skillnader på mer 

än 2rt/o och mindre än 50'fo förs till grupp 2 o·ch de bo

platser där det finns avvikelser på över 50% förs till 

grupp 3. 
I de fall där någon artefakttyp saknas, antingen vid 

grävningen eller vid inventeringen har denna inte 

räknats med utan bedömningen görs då på de övriga 

typerna. Till tveksamma fall räknas de boplatser som 

visar stora skillnader i antal mellan grävning och 

inventering, och den ena har så få fynd att det inte 

är statis.tiskt försvarbart att räkna med dessa. Som 

regel har de platser som vid grävningen eller inven

teringen har mindre än 10 fynd bedömts som tveksamma. 

De tre artefakttyperna har jämförts var för sig, dvs 

skrapornas petrografiska fördelning från grä~ningen 

jämförs med skraporna funna vid inventeringen osv. 
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Tabell ~ver skillnaden m~llan den procentuella tör-
delningen 1 grävmater1alet och fördelningen i inven-
ter1ngamater1alet vad gäller petrografin. 

20-~ 20%-50% 50% 
tä 29 X 

tä 36 X 

tä 37 X 

tä 38 X 

tä 40 X 

tä 89 

tä 100 X 
tä 121 X 
tä 122 

tä 106 X 

tä 110 
tä 115 X 

st 100 X 
st 101 X 

st 102A X 

st 102B 
st 102c X 

st 67 

st 74 X 

st 75 X 

st 125 

st 79 ! X 

st 87 
st 18 X 

st 43&44 X r 
st 45 X 

st 48&49 X 

st 50 X 

st 52 X 

st 56 X 

ly 8&12 
ly 18 - ~ . 

' ly 19 X i:t 
i 

ly 30 X 

so 12 X 

ly 115 X 

ly 117 X 

ly 104 X 

ly 60 X 



9.2.5 Kommentar till tabellen 

De nio boplatser som i tabellen har streckmarkeringar 

är borträknade på grund av att inventeringsmaterialet 

helt saknade fynd, hade alltför få fynd eller hade 

bristande uppgifter om petrografin i materialet. Ytter

ligare fyra boplatser är av samma orsaker, dock i 

mindre grad, tveksamma men är ändå medtagna för att 

inte minimera underlaget för beräkningen alltför mycket. 

Av dessa fyra tveksamma hör två stycken till grupp 1, 

en hör till grupp 2 och en till grupp 3 varför de inte 

förändrar bilden i någon större grad. 

Av tabellen kan följande utläsas: 

19 boplatser av 30 - 63% har mindre än 20% avvikelse 

9 " " - 30% har mellan 20% och 5°" avvikelse 

2 It " 7% har mer än 50% avvikelse 

Enligt dessa siffror har alltså 63% av boplatserna 

gett en representativ bild av det petrografi~ka materi

alet redan vid inventeringen. Av de nio boplatser som 

hamnade i grupp 2 är det i tre fall skrapmaterialet 

som gett de höga procentavvikelserna, en boplats har 

ett likartat avslagsmaterial men skrapor och spetsar 

är så få att procentsiffrorna därför blir höga. 

Ytterligare en boplats gav endast fyra fynd vid gräv

ningen varför procentsiffrorna även här blir mycket 

höga och därför osäkra. 

De två boplatser som har över 50% avvikelse är Tä 115 

där spetsarna från inventeringen alla hörde till E-G

gruppen och spetsarna från grävningen förts till A-D
gruppen med följd att avvikelsen blir 100%. Det övriga 

materialet på denna boplats gav emellertid avvikelser 

på mindre än 20%. Den andra boplatsen, Ly 19 har i viss 

mån bris.tande uppgifter om petrografin i materialet 

varför detta inte är helt tillförlitligt. 

Då dessa siffror har vissa felkällor har vi testat 

dessa mot en undersökning med enbart avslagsmaterialet 
' 
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sorn underlag och enbart tagit med de boplatser som 

har mer än 10 avslag, dels i inventeringen och dela 

i grävmaterialet. Med dessa förutsättningar satta sl 

bortfaller 18 av de 39 boplatserna och endast 21 åter

står. 

Resultatet i det här fallet blir följande: 

17 boplatser av 21 - 81% har mindre än 20% avvikelse 

3 " " - 14% har mellan 2C°fo och 50% avvikelse 

1 " " - 5 har mer än 500fo avvikelse 

Detta visar att vi får en större procent boplatser med 

god representation vad g~ller den petrografiska för

delningen i avslagsmaterialet. Det insamlade materialet 

vid en inventering kan alltså användas som bedömning 

av boplatsen. 

På de 39 boplatser som vi studerat har i medeltal gräv

materialet uppvisat en extra petrografisk grupp utöver 

de som framkommit vid inventeringen. 
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9.3.1 1ropografiek beskrivning av Åmträskområdet, Degerfors en 

Åmträsket bildar tillsammans med Skärvträsket, Glda

träsket, Hjukensjön, Holmträsket, Kalvträsket, Bastu

träsket, Slipträsket, Joppträsket, Abborrträsket, 

Inre och Yttre Småträsk, Manjaur och Ajaur ett sjö

system som mynnar ut i Vindelälven. Sjösystemet ligger 

i Degerfors so~kens norra del och har sin huvudsakliga 

riktning NNÖ-SSV, men rinner ut i Vindelälven i östlig 

riktning. Det följer älven parallellt från Mårdsele 

till Trollforsarna. 

Topografiskt utmärkande för området är att llngsträckta 

åsar skär landskapet i damma riktning som älven. 

Åmträsket och Skärvträsket ligger i systemets syd

ligaste del och har en nord-sydlig sträckning. Utmär

kande för dessa är en sandås som löper mitt i. sjöarna, 

och som svänger av mot nordost, mot Abborrträsket. 

Den sydligaste sjön, Skärvträsket, är avlång ~ch delad 

i två delar av Skärvträskkammen. Sjön ligger i en 

liten dal med branta sidor och har på östra sidan 

många sanduddar. Sjön omges till stör•ta delen av 

tallmo. Sjöbottnen stupar brant ner från stranden. 

Åmträsket ligger omedelbart norr om Skärvträsket. 

Sjöarna skiljs åt av en smal åsrygg. Åmträsket är lik

som Skärvträsket en smal sjö ooh den åsrygg som delade 

av Skärvträsket fortsätter in i Åmträsket som Llng

tjärnskammen och Sundkammen. Den böjer sedan av strax 

norr om Djupsund och löper i nordvästlig riktning mot 

Vindelälven. Södra Åmträsket delas av Sundkammen in 

i Östersjön och Djupsundssjön som genom Djupsundet 

mynnar ut i Åmträsket. Åmträsket omges av Aånga berg 

och kan sägas ligga i samma trånga dal som Skärvträsket. 

Stränderna i Åmträskets norra del är i allmänhet breda 

och sandiga, medan de för övrigt är branta och steniga, 

eller myrlänta. Sjön omges övervägande av tallmo. 
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9.3.2 Inventering av Åmträskområdet - Inledning 

Som ett led i insamlandet av data utfördes en inven• 

tering av boplatser i det sjösystem där Åmträsket in

går. Som skäl till att detta sjösystem valdes kan 

anges att två stenåldersboplatser redan var kända, 

och att det inte förut blivit inve•terat med av

seende på boplatser. Ett annat skäl till att dessa 

sjöar valdes var att de tillhör Vindelälvens vatten

system, och att eftersom den inte är utbyggd, och 

följdaktligen ej heller undersökt i nämvärd grad, 

skulle inventeringen ge ett bidrag till vetskapen om 

förhistorien längs älven. 

Från början var det meningen att ett större antal 

sjöar i området skulle inventeras, men på grund av 

den tidiga vintern kunde bara Skärvträsket och lm
träsket inve•teras. Trots detta kunde vi hitta över 

20 boplatser, och detta i ett område som blivit in

venterat i slutet på femtiotalet, dock bara med av

seende på lösfynd och gravar. 

De kriter1ef vi har använt är samma som Riksantikvarie

ämbetet har 1 använt vid sina senare inventeringar. 

Förekomst av skärvsten och/eller slagen sten bör an

ges med en subjektiv uppskattning av frekvensen, 

lämpligen i skalan: riklig, måttlig, sparsam och 

sporadisk. Kravet på antal per ytenhet för till exempel 

riklig frekvens är givetvis mindre för slagen sten 

än för skärvsten. Tillvaratagna artefakter och avslag 

upprlknas till antal och typ. Tidigare tillvaratagna 

fynd från lokalen bör omnämnas om de är kända. 

Vi gick alltså efter sjöstränderna (även där de var 

myrlänta), och letade även i frilagda lägen ovanför 

stranden. Som kriterium på boplatser använde vi för

hållandet att både skärvsten och slagen sten och/ 

eller brända ben skulle finnas. Fanns bara skärvsten 

klassades det som skärvstensförekomst, fanns slagen 

sten eller brända ben llassades det som fyndplats. 

Detta är dock bara kaassificeringstermer, och säger 

ingenting om vilken funktion ~~oplatsen" har fyllt 

en gång i tiden. 
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~.3.~ InvcnterlnK av Åmträukområdet - Resultat 

Resultatet av inventeringen har här förts upp i den 

form som användes i NTB (Meschke, 1977). 

Kalvträsk Nr 1 

Boplatsen ligger på en udde i sjön Östra Skärvträsket, 

den är ca 50 m lång (0N0-VSV). Stranden består av 

sand med sporadisk skärvsten i haket och på strand-

planet. Boplatsen vätter mot NV, skogsmark. 

NTB-kod Petrogr.kod Vikt 

1 skiva B7b B 4,5 g 

1 spånlikn.avslag B3 B 4.5 g 

Kalvträsk Nr 3 

Boplatsen ligger 100 m NN0 om Nr 1, den är ca 60 m 

lång (N-S). Stranden består av sand och sten med täm

ligen llgt hak mot sand.mo, skogsmark. På strandplanets 

S del fanns sparsamt med skärvsten. Boplatsens N del 

indikeras ~ven skrapa och denna del vätter mot V. 

1 skrapa 

Kalvträsk Nr 4 

NTB-kod 

1 A 

Petrogr,kod 

A 

Vikt 

16 g 

Fyndplats ca 90 m N om Nr 3, på denna fyndplats på

träffades ett avslag ovh en skrapa. 

1 skrapa 

1 skiva 

Kalvträsk Nr 5 

NTB-kod 

1 A 

B7b 

Petrogr.kod 

D 

A 

Vikt 

1 g 

5 g 

Boplatsen ligger på en udde ca 150 m N om boplats 

Nr 3. Den sträcker sig ca 40 m längs stranden (0N0-

VSV). I det höga haket och på strandplanet hittades 

sparsamt med skärvsten. Stranden bestlr av sand och 

vätter mot ,NNV. 1 
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'1 skivor 

3 splitter 

13 brända ben 

Kalvträsk Nr 6 

NTB-kod 

B7b 

B9 

Petrogr,kod 

A 

A 

Vikt 
21 g 

8 g 

24 g 

Boplatsen ligger på en udde på V sidan av den vik 

som utgör Östra Skärvträskets nordligaste ände. Bo

platsen sträcker sig ca 270 m längs stranden (NO-SV). 

Skärvsten förekommer sparsamt på strandplanet och en 

bit ut i vattnet, samt ställvis i strandhaket. 

Vid VLH:s besiktning påträffades 10 enheter kvarts, 

varav 3 skrapor. 

NTB-kod 

3 skivor B7b 

2 spånlikn. avslag B3 

4 splitter B9 

Kalvträsk Nr 7 

Petrogr.kod 

A 

A 

A 

Vikt 

26 g 

7 g 

15 g 

Boplatsen ligger vid Djupsundssjön vid inägan Bynäsets 

SO spets. På en sträcka av ca 20 • längs stranden 

(N-S), låg sporadisk skärvsten på det steninga strand

planet. 1 bränd benbit till~aratogs. Inge• slagen sten 

påträffades. 

Kalvträsk Nr 8 

Boplatsen ligger ca 30 m N om gården Nyverket. På 

en sträcka av ca 25 m längs stranden (N-S), låg 

måttligt till rikt med skärvsten på det steniga strand-

planet och i det låga haket. 

NTB-kod Petrogr.kod Vikt 

1 skiva B7c A 1 g 

5 splitter B9 A 18 g 

17 brända ben 27 g 
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K:.tlvtr:i.ck ?.fr- ') 

Bor)lataen li~eer på stranden rakt nedanför (so) byn 

Djupsund. På eri sträcka av ca 60 m längs stranden 

(NO-SV) fanns sparsamt till måttligt med skärvsten 

på strandplanet, i haket och i den kalnötta markytan 

ca 15 m ovfinför haket. Vätter mot SO. 

NTB-kod Petrogr.kod 

2 skrapor 1 A A 

1 skrapa 6 A 

2 splitter B9 ,f A 

Kalvträsk Nr 10 

Fyndplats. Ligger vid Djupsundet. På den steniga 

stranden påträffades en skrapa. 

1 skrapa 

Kal vträsk Nr 11 

NTB-kod 

1 A 

Petrogr.kod 

A 

Vikt 

22.5 g 

8 g 

17 g 

Vikt 

12 g 

Fyndplats. Ca 2~0 m N om Nr 10. På den branta rull

stensstranden pfträffades ett avslag. 

NTB-kod Petrogr.kod 

1 skiva B7b A 

Vikt 

16 g 

Kalvträsk Nr 12 

Boplatsen ligger vid inäga Djupvik 19rrs NO spets 

och norrut ca 400 m längs stranden (NNO-SSV). På 

strandplanet låg sparsamt till måttlig.t med skärv-

sten, översvallad av gyttja och sand. 

På boplatsens S del upphittades: 

NTB-kod Petrogr.kod 

1 skrapa 1 A A 

1 spån B1 A 

1 spånlikn. åvslag B3 A 

1 skiva B7b A 

Vikt 

7.5 g 

3 g 

4 g 

2 g 
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11
~. boJ)latuona N del upphi tta<l.ea: 

NTB-kod Petrogr.k-od Vikt 

1 skrapa 1 A C 14 g 

4 spånlikn. avslag B3 A 9.5 g 

1 spånlikn. avslag B3 B 0.5 g 

1 skiva B7b A 4 g 

8 splitter B9 A 14 g 

Kalvträsk Nr 16 

Boplatsen ligger på en udde, Storpopen vars förbindelse 

med land är ett mycket smalt näs. På detta ligger 

boplatsens V del, den är ca 100 m lång (0N0-VSV). 

På strandplanet och i haket fanns måttligt -med skärv

sten. Boplatsen går in under den torvtäckta marken. 

Ca 50 m· 0 om näset ligger boplatsens andra del som 

är ca 120 m lång (o-v). På strandplanet och i haket 

fanns sparsamt till måttligt med skärvsten. i 

NTB-kod Petrogr.itod Vikt 

3 skrapor 1 A A 20 g 

1 skrapa 1 A D 4 g 

1 skrapa 2 A 3 g 

1 skrapa 2 B 1 g 

1 skrapa 2 C 4 g 

2 spånlikn. avslag B3 A 4 g 

6 splitter B9 A 28 g 

Kalvträsk Nr 17 

Boplatsen ligger på samma udde som ~r 16, fast på 

motsatta sidan. Den sträcker sig ca 30 m längs stranden 

(N0-SV). Ställvis måttligt till sparsamt med skärv

sten låg i det låga haket. 

NTB-kod Petrogr.kod Vikt 
1 skiva B7b A 2 g 

2 skivor B7c A 1 • 

2 splitter B9 A 4 g 

1 avfall, slagen A 17 g 
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Kal vträok Nr 10 

Skärvstensförekomst. Ligger på näset som förbinder 

udden Lillpope.n med fastlandet. Den sträcker sig ca 

30 m längs stranden (Nv-so). På strandplanet samt i 

haket fanns måttligt med skärvsten. 

Kalvträsk Nr 19 

Skärvstensförekomst. Ligger på Lillpopens SV uddspets. 

Den sträcker sig ca 20 m längs stranden (VNV-0S0). 

På strandplanet och i det branta haket fanns spar

samt med skärvsten. 

Kalvträsk Nr 20 

Skärvstensförekomst. Ligger på Lillpopens N0 spets. 

Den sträcker sig ca 20 m längs strande• (N0-SV). På 

strandplanet och.i det höga haket fanns sparsamt med 

skärvs ten. 

Kalvträsk Nr 21 

Boplats vid Åmträskets utlopp i Forslings-Åman. Den 

sträcker sig ca 180 m längs stranden (N0-SV). På 

strandplanet av sand och sten fanns måttliga mängder 

skärvs ten. 

NTB-kod Petrogr.kod Vikt 

1 skrapa 1 A B 8 g 

1 skrapa 1 A C 12 g 

2 skrapor 2 B 21 g 

1 spånlikn. avslag B3 B 1 g 

2 spånlikn. avslag B3 c· 4 g 

1 skiva B7b A 12 g 

2 skivor B7b B 42 g 

1 skiva B7b C 2.5 g 

13 splitter B9 A 85 g 
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Kalvträak Nr 22 

Boplatsen ligger på S sidan av Stuguudden. Den sträcker 

sig ca 150 m längs stranden (VNV-0S0). På strandplanet 

och i haket fanns tämligen måttligt med skärvsten. 

En avbruten skifferkniv hittades här av H.Grönskog 

från byn Djupvik. 

NTB-kod Petrogr.kod Vikt 
1 spånlikn. avslag B3 A 4 g 

6 skivor B7b A 41 g 

1 skiva B7b C 

1 skiva B7o A 

Kalvträsk Nr 23 

Fyndplats. På den steninga stranden på udden NV om 

boplats Nr 6 låg ett kvartsavslag. 

1 skiva 

Kalvträsk Nr 24 

NTB-kod 

B7b 

Petrogr,ko4 
B I 

Skärvstensförekomst. På det steniga strandplanet 

8 g 

3 g 

Vikt 

7 g 

fanns sporadisk skärvsten längs en sträcka av ca 25 m. 

Kalvträsk Nr 25 

Boplatsen ligger i en vik i Västra Skärvträsket 50 m 

från· en väg. På strandplanet samt i haket och på den 

kalnötta ytan 5 m ovanför haket fanns sporadiskt till 

sparsamt med skärvsten. Boplatsen sträcker sig ca 45 m 

längs stranden (VNV-0S0). 

NTB-kod Petrogr.kod Vikt 
1 skrapa 1 A B 4 g 
1 skiva B7b A 11 g 

l 

Kalvträsk Nr 26 

Fyndplats. På den steniga stranden påträffades ett 

avslag. 

NTB-kod 

1 spånlikn. avslag B3 
Pet~ogr.kod Vikt 

C 3 g 
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?.3.4 ~~eminariegrävningarna - Åmträatet I Hjukensjön 

De tre boplatser som vi har använt oss av vid Åmträskets 

sjösystem är grävda genom Umeå Universitets försorg. 

Alla tre har utförts som seminariegrävningar. 

Åmträsk ~: 

Åmträsk 16A: 

H.jukensgön: 

Boplatsen är belägen på ett smalt näs 

mellan Sundkammen och lmträskets östra 

strand. Utgrävningen skedde hösten -75. 
Vid grävningen påträffades totalt 1054 
avslag, 9 skrapor samt en stor mängd 

brända ben. 

Boplatsen är belägen på S delen av ett 

smalt näs till udden Storpopen, som 

ligger i Åmträskets N del. Den grävdes 

hösten -77. På boplatsen påträffades 

totalt 318 avslag och 6 skrapor. 

Boplatsen är belägen på N sidan av Åmans 

utlopp i Hjukensjöns NV del. Grävingen 

utfördes hösten -76. Vid utgrävningen 

påträffades totalt 570 avslag, 40 skrapor, 

en stor mängd brända ben, några kera

mikskärvor samt en avbruten skiffer-

kniv. På boplatsen har tidigare hittats 

avslag, skrapor, en flintdolk samt en 

skifferring. Boplatsen har i Historiska 

Museets register beteckningen SHM 19676. 
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9.4 

9.4.1 

..,_, 

--.. 

---

9.4.2 

L0efind 

Definitioner 

"Med lösfynd menas enstaka föremål funna till synes 

utan sammanhang med någoa fast fornlämning. Detta 

ut~sluter inte att föremålen kan härröra från fasta 

fornlämningar, till exempel boplatser, depåer, eller 

gravar, även om detta inte längre kan fastställas" 

( Baudou, 1972:a}. 

Inom NTB har Meschke utarbetat följande definitioner 

för boplats och depå. Som MEN-boplatser(= man in 

early norrland) betraktas varje fyndackumulation som 

bevisligen eller sannolikt kan tillskrivas MEB och 

som ej utgöres av depå, gravfynd eller fast fångst

anord.ning. Fyndackumulationen kan utgöras av skärvsten, 

avslag, kärnor och artefakter, samt konstruktioner. 

Endast sådana indikationer beaktas som ej utgöres av 

solitärfynd och vars sammanhang med den forntida fynd

miljön ej avsevärt rubbats. Två eller flera indika

tioner räknas till samma boplats oå deras inbördes 

avstånd ej överstiger 150 meter. På boplatserna får 

icke finnas varaktigt topografiskt hinder, vars storlek 

eller karaktär väsentligt försvårar eller omöjliggör 

för de boende att oberoende av tekniska hjälpmedel 

förflytta sig över hela boplatsen. Om boplatsens längd 

är större än 150 meter, benämns den boplatssamling. 

En depå utgöres av två eller flera föremål, av fynd

omständigheterna att döma avsiktligt nedlagda till

sammans. 

Material och källor 

Materialet omfattar stenmaterial från yngre s~enåldern 

till och med äldre bronsåldern. Det är från tre sock

nar; Degerfors, Bu.rträsk och Norsjö i Väst•ebottens 

inland. En del fynd från salckunniga arkeologiska 
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9.4.3 

9.4.4 

u tE,rrävningar är rnecl tagna. Många fynd är tillfälligt 

och 0oakkunnigt upptagna, och betecknas vanligen så

som lösfynd. inligt angiven definition kan dock åt

skilliga av de medtagna föremålen vara boplatsfynd. 

Fynden förvaras i Statens Historiska.Museum (SHM), 

Västerbottens Läns Museum (VLM), Skellefteå Museum 

(SM) och vissa är privatägda. ~egistreringen består 

av en teckning, fotografi och beskrivning av föremå

len med måttuppgifter samt uppgifter om fyndomstän

digheter och förvaringsplats. (Se bilaga I). 

Fynduppgifternas fullständighet 

Noggranna uppgifter om fyndomständigheter saknas för 

en del av lösfynden i inventarieförteckningarna. Det 

innebär att den exakta fyndplatsen för dessa föremål 

ej exakt kan markeras på kartan. En del av fynden 

saknar ·uppgifter om fyndort i inventarieförteckningarna, 

men då artefakten kan placeras i dess rätta socken 

har den beskrivits i bilagan, men den är inte medtagen 

i kartmaterialet eller tabellerna. 

Vi har anv_änt !informationen i fynduppgifterna när det 

har varit möjiigt, i kombination med Generalstabs

kartan som finns på VLM för att pricka in artefakter

nas fyndplatser. I de flesta fall har fynduppgifterna 

varit så vaga att Generalstabskartan har varit den 

huvudsakliga informationskällaniför lokaliseringen 

av artefakter. Dessa kartor är inte komplett• och 

ibland ej heller exakta, men vi har använt den där 

funna informationen utan att kunna kontrollera deras 

pålitlighet med annat källmaterial. 

Källkritik och insamlingens fullständighet 

Många av lösfynden är funna vid plöjning eller potatis

upptagning i åkrar på sluttningarna runt sjöar och 

vid älvarna. Under årens lopp· kan föremålen ha plöjts 

ned i riktning mot vattnet från en högre belägen plats. 
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9.4.5 

..._, 

~ Ett föremåls fyndplats behöver därför inte nödvändigt

vis vara den plats där föremålet ursprungligen är 

lagt eller tappat. Enligt Baudou är en del föremål 

sannolikt borttappade, medan andra troligen legat 

i kanten av en boplats ooh plöjts ned senare. Bo
platserna ligger i regel inte på lermarker, utan på 

lättdränerade moränområden ( Baudou,1967:89 ). 

Det faktum att större delen av lösfyndsmaterialet. 

har hittats i eller nära odlade områden är ett problem 

i sig. Man kan fråga sig om lösfynd ger någonting 

annat än en god indikation var odlat land hittats, 

det vill säga med en ökning av odlingen i Västerbotten 

kan man alltså förvänta sig en ökning av frekvensen 

av löåfynd. Ett av de största problemen som möter 

den som använder detta material är att placera det. 

Privatsamlingar är svåra att hitta, och även om man 

skulle råka hitta någon eller några, så är informa

tionen om fyndförhållanden ofta alltför oful,lständig 

för att vara av något åtörre värde. Detta b~ror vanligen 

på det faktum att fynden har skäakts bort, till släk

tingar och vänner, eller blivit bortauktionerade, 

ibland bådadera. Fyndortsuppgifter kan ah •1ivit för

växlade eller bortglömda och "nya" fyndorter kan ah 

uppkommit, resu1••rande i att alla försök att spåra 

dem är hopplösa. 

Materialets gruppering och typernas datering 

Materialet grupperas efter typer ooh kulturgrupp. 

För att datera forns~styper av sydskandinaviskt 

ursprung har vi använt de i litteraturen vedertagna 

konventionella dateringarna. För de norrländska forn

sakstyperna har vi använt Stenberger, Moberg, Christ

iansson och ä.Jlen de resultat som framkommit i Tennanders 

arbete, där hon ger förslag till datering med ledning 

av Santessons nivålistor samt andra kronologiska 

hållpunkter. Då vi beskrivit de flesta av de norr

ländska föremålsformerna, har vi använt Tennanders 

terminologi, liksom hennes kodning och tabellforaar. 

Orsaken till detta är att det gör en jämförelse lättare. 
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9.4.6 Lösfynd, typer 

Sydskandinaviska former: 

1.3 Tunnackiga stenyxor, datering TN-MN 

Antal 7 st: VLM 3931 SM 60 

SHM 17293 SM 62 

SHM 23366a 

SHM 15148 

Deg.SV nr 10 (privat) 

1.4 Håleggade stenyxor, datering TN-MN. Osäker grupp 

som innehåller eventuellt nordliga former. Sambandet 

mellan de sydskandinaviska och de nordligare formerna 

är inte utrett. 

Antal 8 st: VLM 458 

VLM 461 

VLM 3 

VLM B828 

VLM 3930. 

SHM 17943 

SHM 19255 

Dnr. 638/68 

1.6 Svensk-norska (båtformade) stridsyxor. Datering& MB. 

Antal 1 st: SM 6331 

1.9 Tjooknaokiga stenyxor, räteggade,,datering MN. 

Antal 10 st: VLM 448 SM 61 SHM 19929 
VLM 452 SM 66 

VLM 204~ SM 76 

VLM 3333 SM 6704 

SM 7503 

1.10 Enkla skafthålsyxor av sten, datering SN-kl. 

Antal 5 st VLM 11 SM 38 

VLM 446 Deg.SV nr 12 (privat) 

VLM 447 

1.11 Rombformade skafthålsyxor av sten, datering 7.atl. 
"Yxan tillhör en grupp tämligen flata, dubbeleggade 

skifferredskap av relativ~ litet format, i regel med 

rombisk kontur samy rektangulärt tvärsnitt. Dess ut

bredningsområde är främst Uppland, Västmanland samt 

Norrlands kustland. Antalet torde uppgå till högst ett 

tiotal. Typen fö~ekommer även i linlan~ och har där 
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i allmänhet ansetts tillhöra yngre stenålder" 

( Chrietianason, 1969:68 ff). 

" Der 'ryp tri tt schon auf wohnplätzen aus kammkeramischer 

zeit in \'/estfinland"( Meinander, 1954:110). 

Edgren betecknar den dubbeleggade yxan såsom hörande 

till Jäkärlägruppens föremålsförmer ( Edgren, 1966:124 ff). 

Antal 1 st: SHM 19798 

1.13 Tvlreggade stenyxor, datering -?-MN-?-. Osäker grupp 

som innehåller eventu•llt nordliga former. Sambandet 

mellan de sydskandinaviska och de nordligare formerna 

är inte utrett. 

Antal 2 st: VLM 2042 

VLM 3928 

1.14 Flintspetsar, datering SN-Brå. 

Antal 2 st: SHM 19676b 

Deg.SV nr 12 (privat) 

1.15 Flintdolkar, datering SN-Brå. 

Antal 1 st: SM 6581 

Norrländska former: 

2.1 "Små" slipade tångeförsedda skifferspetsar med 

mot udden jämnt konvergerande eggar och med svagt mar

kerade raka eller sneda mothakar mellan blad och tlnge, 
datering Mesoli tikum- s • .N. 

Antal 1st: VLM 8 

Största Ld: 

Största Bd: 

Största Tj: 

Vikt: 

102 mm 

27 mm 

7 mm 

23 gr 

Bladets genomskärning är ryggad. 

2.2 "Små" slipade tångeförsedda skifferspetsar med. 

vinklad udd och med svagt markerade raka eller sneda 

mothakar mellan blad och tånge, dateringy.stl. 

Antal 1 st: SM 13 
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2.3 "Stora" och "breda" slipade tångeförsedda skiffer

spetsar med raka eller sneda mothakar mellan blad och 

tånge, daterine 3N-Brå. 

Antal 4 st: VLM 8396 SM 12 

SHM 17434 SM 31 

Största Ld: 125-152 mm (2 ex.) 
Största Ld: medelvärde 113 mm 

Största Bd: 28-31-37 mm (3 ex.) 
Största Bd: medelvärde 32 mm 

Största Tj: 7-8-8 mm (3 ex.) 

Största Tj: medelvärde 7.67 mm 

Vikt: 30-65 gr (2 ex.) 
Vikt: medelvärde 47 gr 

Bladets genomskärning är hos alla fyra spetsar ryggad. 

2.4 "Smala" slipade tångeförsedda skifferspetsar med 

sneda mothakar mellan blad och tånge, datering y.st4. 
Antal 2 st: VLM 466 

VLM 467 

Största Bd: 17-17 mm (2eÅ.) 

Största Bd: medelvärde 17 mm 

Största Tj: 5-7 mm (2 ex.) 
i 

Största Tj: medelvärde 6 mm 

2.5 Slipade skifferspetsar med konkav bas och slipad 

skåra, datering SN-Brå. 

Antal 1 st: SM 6706 

2.6 Slagna spetsar av kvarts-kvartsit med spetsoval 

genomskärning, datering SN-Brå. 

Antal 5 st: SHM 19676a 

SHM 19676d 

SHM 24963 

Största Ld: 40-145 mm (5ex.) 

Största ld: medelvärde 89 mm 

Största Bd: 22-45 mm (5 ex.) 
Största Bd: medelvärde 31 mm 

Största Tj: 7-18 mm (4 ex.) 

Deg.SV nr 4 (privat) 

Deg.NV nr 9 (privat) 

Största Tj: medelvärde 11,5 mm 

Vikt: 4.5-32 gr (3 ex.) 
Vikt: medelvärde 15.a gr 
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2.7 Slipade böjda eneggade skifferknivar, datering TN. 

Antal 3 st: VLM B530 SM 6346 

VLM 462 

Största Ld: 127-162 mm (2 ex.) 
Största Ld: medelvärde 144 mm 

Största Bd: 24 mm (2 ex.) 

Största Tj: 8 mm (2 ex.) 

Vikt: 25-45 gr (2 ex.) 

Vikt: medelvärde 35 gr 

2.8 Slipade dubbeleggade böjda skifferknivar med 

avsatser eller urtag mellan blad och skaft, datering TN. 

Antal 2 st: VLM 9489 
SH 16 

Största Ld: 110 ~ (avbruten, 1 ex.J 
Största Bd: 29 mm ( 1 ex.) 

Största Tj: 5 mm (1 ex.) 

Vikt: 25 ~ (1 ex.) 

2.9 
I 

Slipade skifferdolkar med urtag eller skåra på 

skaftet, datering TN. 

Antal 2 st: SHM 20117 

SM 30 

Största Ld: 236 mm (1 ex.) 

Största Bd: 36 mm (1 ex.) 

Största Tj: 12 mm (1 ex.) 

Vikt: 120 gr (1 ex.) 

2.10 Slipade skifferdolkar utan urtag eller skåra på 

skaftet, datering MN. 

Antal 1 st: SM 5507 
Största Ld: 207 mm 

Största Bd: 32 mm 

Största Tj: 9 mm 

Vikt: 65 gr 

2.14 Förarbeten och ämnen till redskap av skiffer, 

ingen datering. 

Antal 1 st: SM 78 
Största Ld: 145 mm 

Största Bd: 32 mm 

Största Tj: 14 mm 

Vikt: 120 gr 
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~·.1c~ Y.11.forrnade redekap :w aten, datering SN-::Srl. 

Antal 2 st: VLM 455B 

VLM 457 

Största Ld: 133-168 mm 

Största Ld: medelvärde 150 mm 

Största Bd: 21-35 mm 

Största Bd: medelvärde 28 mm 

Största Tj: 25-26 mm 

Största Tj: medelvärde 25.5 mm 

Vikt: 70-260 gr 

Vikt: medelvärde 165 gr 

Norrländska-östliga former 

3.1 Nordbottniska redskap av sten~ En annan benäaaing 

på redskapstypen är nordbottnisk hacka eller Rovanieai

hacka, ingen säker datering. 

Antal 13 st: VLM 451a VLM 3929 SBM 23366b 

VLM 454 VLM 7780 SM 2032 

VLM 473 VLM 8343 SK 6711 

VLM 2043 VLM B1289 

VLM 3927 Deg.SV nr 5 (privat) 

Största Ld: 

Största Ld: 

Största Bd: 

Största Bd: 

167-325 mm (11 ex.) 

medelvärde 223 mm 

49-106 mm (11 ex.) 

medelvärde 62 mm 

Största Tj: 25-50 mm (9 ex.) 

Största Tj: medelvärde 39.5 mm 

Vikt: 540-550 gr (2 ex.) 

Vikt: medelvärde 545 gr 

3.2 8kafthålsförsedda spetsredskap av sten. Termen 

har föreslagits av Gräslung (Gräslund, 1962:105). 

Ingen datering. 

Antal 2 st: SM 5450 

SM 5508 

Största Ld: 146-147 mm (2 ex.) 
Största Ld: medelvärde 146.5 mm 

Största Bd: 47-67 mm (2 ex.) 
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0törsta Bd: medelvärde 57 mm 

Störata Tj: 28-29 mm (2 ex.) 

Största Tj: medelvärde 28.5 mm 

Vikt: 315-560 gr 

Vikt: medelvärde 437 gr 

Östliga former 

4.2 Skifferring. "Ett föremål som är typiskt för den 

ka.mkeramiska kulturgruppen. Såaana ringar har påträffats 

på åtskilliga platser i Finland, medan man i Sverige 

känner till fem stycken, två från boplatsen Gammelkänt 

vid Lansjärv, två från Vad, Kumla i Västmanland och 

en från Noret, Åmsele i Västerbotten. Kopisto har be- . 

handlat de kamkeramiska ringarna och sökt klassificera 

dem på keramiska indikationer {Kopisto,1959:5 ff, se 

även Moberg, 1955:30)." Åmseleringen skulle enligt 
I 

Christiansson, med siit"ovalt eller droppformiga tvär-

snitt ••••• vara samtidig med den typiska eller degene

rerade ka.mkeramiken" (Christiansson, 1969:55), med 

~dra ord mellan.neolitisk tid. 

"Ringfragmentet från Åmsele är av rödgrön, hård skiffer. 

Den bevarade segmentbågens bredd från ytterkantens 

brottpunkter är 55 mm. Ringens bredd är 14 mm. Största 

tjocklek är 8 mm. Tvärsnittet är närmast droppformigt. 

Längs ytterkantan är väl markerade V-formiga snitt 

1/2-1 mm djupa. Ringens ursprungliga yttre diameter 

torde ha varit 65 mm och inre diameter 40 mm. Det är 

ej någon tv~kan om att ringen från Åmsele tillhör 

den grupp av ringar, som finns talrikt företrädda i 

den kamkeramiska kulturen i Finland. Då den ej är på

träffad i kamkeramisk miljö och ej i stratigrafiskt 

bedömbart sammanhang kan den dateras endast på typo

logisk väg med dess risk för felaktig slutbedömning." 

(Christiansson,1969:54). 

102 



Obestämd restgrupp. 

Gruppen innehåller föremålsformer som inte går att 

hänföra till endera sydskandinaviska, norrländska, 

norrländsk-östliga eller östliga typer. 

6.1 Stenföremål med runt om gående ränna. Beteckning 

i NTB efter Indreko 1956, eventuellt rör det sig om 

klubbor. 

Antal 5 st: 

Största Ld: 

Största Ld: 

Största Bd: 

Största Bd: 

Största Tj: 

Största Tj: 

Vikt: 

SM 40 

SM 41 

SHM 19932 

78-124 mm (3 ex.) 

VLM Dnr. 555/72 
VLM Dnr. 638/68 

medelvärde 104 mm 

77-88 mm ( 3ex.~ 

medelvärde 81.7 mm 

50-57 mm (2 ex.) 

medelvärde 53.5 mm 

500-710 gr (2 ex.) 
Vikt: medelvärde 605 gr 

Framträder under neolitisk tid och "fortlever troligen 

sedan under äldre bronsålder, kanske.ännu längre ••••• 

I sin mest utpräglade form är den ett klot-eller mindre 

välslipat samt försett med runt om gAende ränna för 

fastgörandet vid ett skaft. Ofta uppvisar dessa föremål 

kraftiga kross- eller slagspAr. Formen är välbekant 

från olika europeiska stenåldersomrAden •••• Klubban med 

skaftränna är svår att närmare tidsbestämma men har 

som ~agt förmodligen varit i bruk under lång tid. Det 

är inget som hindrar att sådana klubbor tillverkats 

även under järnåidern"(Stenberger, 1964:136). 

6.2 Diskusformade slipade stenföremål med bikoniskt 

mitthål (beteckning i NTB). 

Antal 1 st: utan reg. nr. - SHM - kommer frAn 

Tjärn, Burträsk sn. 

Största Ld: 92 mm 

Största Bd: 68 mm 

Största Tj: 20 mm 

Vikt: 185 gr 
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6.3 Slipade stentrissor med cylindriskt mitthål. 

Antal 1 st: SM 42 

Trissans diam: 105-107 mm~ 

Hålets diam: 14 mm; 
Vikt . 360 gr . 

6.4 Oregelbundna "flata" stenföremå:. med oregelbundet 

placerat bikoniskt hål. 

6.5 

Antal 1 st: SHM 25965 
Största Ld: 89 mm 

Största Bd: 74 mm 

Största Tj: 11 mm 

Vikt: 94 gr 

Föremål av skilda former. 

Antal 3 st: SM 97 
VLM 471 
SHM 19676c 

SM 97: Artefakten funnen vid damme.a meflan Nor

sjön och Vajsjön i Norsjö sn. Formen är avlång 

med avsmalning på mitten, och i ena änden finns 

en egg. Materialet är mörkgrå skiffer och tex

turen är oregelbunden och ojämn i kornstorlek. 

Största Ld: 386 mm 

Största Bd: 49 mm 

Största Tj: 36 mm 

Vikt: 860 gr 

VLM 471: Artefakten är funnen vid Norra Renbergs

träsket i Burträsk sn. Formen är på den breda 

sidan rätt lik en tjocknackig stenyxa, men den 

har en ~:il formad smal sida. Tvärsnittet på mitten 

visar en assymmetri i tjocklekshänseende. Mate

rialet är mörkt grå, tät bergart. 

Största Ld: 100 mm 

Största Bd: 44 mm 

Största Tj: 20 mm 

Vikt: 125 gr 
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SHM 19676c: Artefakten är fu~nen vid Hjukensjön, 

Åmaele, Degerfors sn. Formen-är åvlång och ojämn, 

Tvärsnittet på mitten visar en rektangulär genom

skärning. Materialet är grå bergart. 

Största Ld: 145 mm 

Största Bd: 10 mm 

Största Tj: 9 mm 

Vikt 18 gr 

6.7 Obestämd grupp. Fragment av redskap som inte 

kan inordnas i ovannämnda grupper. 

SHM 19676f - bearbetat fragment rödskiffer 

SHM 19676g -

SHM 19676h -

SM 3 

" 
Il 

" 

" " 
" " 
" " 

Deg.SW nr 12 - " " " 

81118 - två bearbetade fragment grå skiffer 

VLM 1728 - bearbetat fragment skiffer 
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