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ABSTRACT 

Denna uppsats tar upp frågeställningar rörande en 
stenåldersboplats vid Lilla Luleälv, nära Vuollerim i 
Lappland. Frågeställningarna gäller boplatsfunktion och 
säsongsbundenhet. Källmaterialet består av artefakter 
och sammanställningar av grävningsresultat över 
fornlämning 106. Jokkmokks sn. Lappland. En rumslig 
analys görs med hjälp av bruksskadeanalys och 
spridningsbilder. Resultaten visar att boplatsen 
sannolikt utnyttjats som basboplats. Det finns 
indikationer som pekar mot en vinterbosättning, men 
detta har ej med någon större säkerhet kunnat beläggas. 
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FÖRORD 

Uppslaget till denna uppsats fick jag av Ulf Westfa1 
och David Loeffler i april 1986. Jag var med vid 
utgrävningen av Norpan 2 under en vecka i Juni 1986. 
Det var en lärorik vecka som gav mycket inspiration 
till uppsatsen. 

Jag vill passa på att tacka Ulf Westfa4 och Pia, Janne 
och Ann-Kristin vid det arkeologiska k6ncoret i 
Vuollerim, som tillhandahållit källmaterialet och som 
hjälpt till med att leta rätt på allehanda besvärliga 
uppgifter om grävningen. David Loeffler har varit till 
stor hjälp som informationslämnare om boplatsen. Till 
sist vill jag tacka min handledare Noel Broadbent som 
har varit till ovärderlig hjälp vid uppsatsarbetet 

Umeå 870401 

Erik Sanden 
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1. INLEDNING 

Vid en inventering för Luleälvsprojektet upptäcktes 
bland mycket annat en boplats på Jlvnäset vid 
Vuollerim, nära stora och lilla Luleälvs sammanflöde. 
Boplatsen består av fyra hyddlämningar. 

En av dessa hyddlämningar uNorpan 2" har grävts ut 
under säsongerna 1984-86 och är i skrivande stund 
nästan totalt utgrävd.Hyddlämningen har blivit daterad 
till ca. 4000 be. (kalibrerat}(Loeffler, Westfal 
1985).Det är framför allt materialet från Norpan 2 som 
ligger till grund för denna uppsats. 

Där inget annat anges är figurerna producerade av 
författaren. Omslaget visar fyndf6rdelningen. (fig 4} 
Den sträckade linjen visar utsträckningen av den gamla 
golvytan som den avtecknade sig i färgningen i sanden. 
(Loeffler & Westfal 1985) 

1.1. PROBLEMSTÄLLNING 
v 

Huvudproblemställningarna för denna uppsats är: 
I. Kan man visa vilken funktion boplatsen på Älvnäset 
hade. 
2. Kan man bestämma eventuell säsongsbundenhet i 
utnyttjandet av Norpan 2. 
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2. TIDIGARE FORSKNING 

Forskningen om Norrlands förhistoria kom igång sent, om 
man jämför med sydsverige.Den första 
stenåldersboplatsen i Norrland hittades först år 1888 
av O B Santesson vid Backsjö, Eds socken i 
Ångermanland. Sjutton år senare, 1905 upptäckte han 
Norrlands andra stenåldersboplats, den numera välkända 
boplatsen i överveda, Nordingrå socken i Ångermanland. 
(Baudou 1977) 

Onde~ tiden fram till 1940-talet var 
forskningsintensiteten relativt låg beroende på att det· 
bara var ett f·åtal personer som arbetade med 
Norrländskt material. 

Under 40,50 och 60-talen genomfördes intensiva 
undersökningar längs Norrlandsälvarna på grund av 
vattenkraftsutbyggnaden. Dessa undersökningar gav 
väldiga mängder material, varav mycket ännu inte är 
bearbetat 

Efter 1975 då Arkeologiska Institutionen vid Umeå 
Universitet började sitt arbete, har forskningen 
intensifierats ännu mer och vi får hela tiden ny 
kunskap om Norrlands förhistoria. (Baudou 1977, 1986} 

Ett av de största problemen när det gällde norrländskt 
stenåldersmaterial var kronologin. De flesta 
boplatserna låg öppet och saknade användbar 
stratigrafi. Järn o~h stenredskap kan ligga tillsammans 
på en sjöstrand. 

Evert Baudou publicerade 1978 ett kronologiskt schema 
över norrländskt material. Schemat sträckte sig från 
tiden ca. 4500 b.c. till BC-AD {kalibrerat} och 
baserade sig på sju boplatsområden, och kronologin 
påvisades med hjälp av stratigrafi och C-14 dateringar. 
(Baudou 1978) 

Det som främst karakteriserar tiden från ca. 4500 till 
ca. 2500 b.c. är råmaterialen kvarts och skiffer. Av 
kvartsen tillverkas främst skrapor. Spetsar och knivar 
tillverkas av slipad skiffer. Den vanligaste typen av 
spetsar har tånge och mothakar. Knivarna är raka eller 
böjda med inhack på handtagsdelen. 

Tiden mellan ca. 2500 b.c. och BC-AD karakteriseras av 
att man övergår från kvarts tifl kvartsit som det 
dominerande råmaterialet. Skiffer används även nu men 
inte i samma utsträckning .. Keramiken med asbestmagring 
är ett nytt inslag för denna period. De typiska 
spetsarna för perioden är flathuggna spetsar av 
kvartsit med tvär bas. De spetsar av skiffer som 
förekommer har vanligen konkav bas och slipad skåra. 
(Baudou 1978, Broadbent 1~79) Från dena period finner 
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man också depåer av sydskandinaviska flintyxor längs 
Västerbottenskusten. Det mest kända fyndet är depån i 
Bjurselet vid Byskeälven. ( Christiansson 1970) 

Noel Broadbent har (1978, 1979) även presenterat en 
kronologi, som baserar sig på strandförskjutning. Dessa 
båda kronologier stämmer väl överens. 

2.1. TIDEN 5000-2500 BC 

Boplatserna från tiden 5000- 2500 b.c. hittar man både 
vid kusten (Lundfors, överveda} och i inlandet, främst 
vid sjöar och vattendrag (Vuollerim,'Bellsås}. 

I Västerbottens läns och Jämtlands läns inland finns en 
boplatstyp som karakteriseras av skärvstensvallar. 
Dessa består av en utgrävd golvyta som kan vara 2x3 
meter till 8xl2 meter. Golvytan omgärdas av en rund 
eller oval vall, som består av materialet från den 
utgrävda golvytan och även skärvsten, avslag, skrapor, 
brända ben och kol. Dessa boplatser finner man längs ett 
40 mil långt och ett 15 mil brett område i 
förfjällsregionen och skogslandet. Boplatserna börjar 
återfinnas cirka 15 mil från kusten. Alla boplatserna 
återfinns vid Ljungans, Ind~lsälvens, Angermanälvens och 
Umeälvens vattensystern. (Lundberg 1985) 

Ekonomin under perioden var uteslutande jakt, fiske och 
insamling. Kustbosättningarna uppvisar en dominans av 
ben från vikaresäl och inlandsboplatserna domineras av 
älgben (Baudou 1977, Broadbent 1979) 

Broadbent visar att resurserna vid kusten var 
tillräckliga för att försörja grupperna där, utan att 
dessa behövde företa säsongsvandringar till 
inlandet(Broadbent 1979) Asa Lundberg anser att även 
inlandsbosättningarna var relativt stabila utan längre 
säsongsvandringar.Hon föreslår att i Västerbottens och 
Ångermanlands inland utgjorde grupper av 
skärvstensvallar basläger eller "byar" för en mindre 
grupp människor. Gruppen rörde sig även utanför området 
runt "byn", och hon tolkar några lämningar runt sjöarna 
Varris och Maksjön i Vilhelmina socken som en 
samlingsplats för flera byar under en viss säsong för 
gemensamma aktiviteter som jakt, ~eligiösa aktivitetijt~ 
giftemål med mer. (Lundberg 1985) 

I Norrbotten, norr om området där man hittar 
skärvstensvallar, har man på senare år gjort en stor 
mängd ny·a upptäckter, främst beroende på 
nyinventeringen för ekonomiska kartan. Man har funnit 
många så kallade boplatsgropar, som kan vara samtidiga 
med boplatsen på Älvnäset.(Klang 1986) 
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3. TEORI OCH METODER 

Det man som arkeolog är intresserad av att få veta är, 
hur de forntida samhällena fungerade, hur människorna 
betedde sig. Tyvärr finns det inga direkta 11avtryck 11 av 
det forntida .samhället, så vi• måste nöja oss med de få 
lämningar som finns kvar. 

Det som vi ser i det arkeologiska materialet speglar 
inte en kultur eller ett samhälle, utan det är 
biprodukterna av ett· beteende. Beteendet är i sin tur 
en produkt av samspelet mellan en kultur och dess 
omgivning. (Binford 1973} 

Eftersom det är flera led mellan det man observerar och 
det man egentligen är intresserad av har Lars Forsberg 
ställt upp fem faktorer som påverkar en arkeologs 
observationer. 
"l) How prehistoric syste~s functioned. 

2) How these systems led to the deposition of objects 
which the archaeologist observes. 

3) The natura! processes affecting the material after 
it is deposeted. (taphonomy) 

4) The cultural processes affecting the archaeological 
material. 

5) The way in which selection of data is made. 11 

(Forsberg 1985:7) 

3.1. RUMSLIG ANALYS 

Ett sätt att studera spåren :av forntida beteende är att 
analysera horisontella mönster på en boplats, detta 
kallas för rumslig analys. I en nyligen publicerad 
artikel tar Deborah Olausson (1986) upp problem att 
försöka ta hänsyn till när man tolkar en boplats. Dessa 
problem faller ganska väl in under de faktorer som 
enligt Forsberg påverkar en arkeologs observationer. 

Olausson menar att lämningarna kan te sig på olika sätt 
beroende på om de övergått till ett arkeologiskt 
sammanhang genom övergivande eller genom en katastrof. 
Vid en katastrof kan man tänka sig att aktiviteterna 
avstannat tvärt, och saker och ting blir kvar där de 
använts. Vid ett 6vergivande däremot kan många saker 
tas·med från platsen. Depåer av olika slag kan betyda 
att man hade för avsikt att komma ~illbaka till plats,n 
vid ett senare tillfälle. (Olausson 1986) • 

Hon tar även upp någonting som Binford (1973) kallar 
f6r "curated technologies". Binford har genom att 
studera de nu levande Nunamiut eskimåerna kommit fram 
till att det hos dem är liten korrelation mellan en 
aktivitet och de artefakter som blir kvar efteråt. 
Detta kommer sig av att ett verktyg ~om producerats 
eller köpts, blir underhållet (curated} och fraktas 
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till och från olika platser i förhållande till 
förväntade aktiviteter och i förhållande till 
verktygets förväntade framtida värde. 

De saker som blir kvar på platsen är oftast trasiga 
eller mycket hårt använda, men man kan också hitta 
oanvända föremål som deponerats för framtida 
användning. Binford menar att samma beteende kan ha 
funnits även i de forntida jägarsamhällena. (Binford 
1973} ' 

Som en del i detta tar Olausson upp någonting som 
kallas "retooling". Med detta menas att när till 
exempel en skrapa blivit så sliten att den inte längre 
går att använda, slängde man inte bort hela skrapan med 
skaft och allt utan man bytte skrapa i skaftet. Som ett 
exempel tar hon upp, att om man hittar ett antal 
trasiga pilspetsar runt en härd, tolkar man det 
vanligtvis inte som om pilarna använts och gått sönder 
just där, utan den troliga tolkningen blir att någon 
suttit vid härden och reparerat pilar. En samling 
skrapor och sticklar runt en härd tolkas däremot 
vanligen som en arbetsplats där redskapen använts, 
trots att det skulle kunna röra sig om ett ställe där 
man bytt redskap i skaften. (Olausson 1986) 

En annan viktig faktor är avfall. Vad är primärt avfall 
respektive sekundärt avfall? Det vill säga: Lät man 
saker och ting ligga där de hamnade eller samlade man 
upp avfallet och fraktade iväg det till ett speciellt 
ställe. Som ett exempel kan man fråga sig, om en 
avslagskoncentration visar på platsen för 
redskapstillverkning (primärt avfall) eller om man har 
rensat ut tillverkningsplatsen och gjort sig av med 
avslagen någonstans där de inte var i vägen (sekundärt 
avfall). 

Att kunna ha kontroll på alla dessa faktorer är 
givetvis ett ideal som är svårt att uppnå, men det är 
viktigt att hålla dessa aktuella, när man gör en analys 
av en boplatsyta. 

3.2. BOPLATSFUNKTION 

Lars Forsberg tar upp olika funktioner en boplats kan 
ha i ett jakt-och samlarsamhälle. De olika boplatstyper 
som nämns är: 
- Uppehållsplatsen, där några få människor utför en 
viss specifik aktivitet under en kort period. 
- Basboplatsen, ett ställe där fyra till åtta familjer 
bor under en längre period. Eventuellt kan flera sådana 
familjegrupper ingå i ett större basläger. 
- Samlingsplatsen, där 150-300 människor samlas under 
en kort period. (Forsberg 1985) 

Uppehållsplatsen karaktseriseras av att några få 
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människor uppehållit sig ett kort tag där. Platsens 
läge är valt för att utnyttja en resurs under ett kort 
tag (fiske, jakt, stenbrott).Den korta användningstiden 
gör att spridningen ~v artefakter blir liten, och det· 
blir få anläggningar som till exempel härdar. • 

Basboplatsen utnyttjas under större delen av året. 
Läget väljs så att man kan utnyttja så många resurser 
som möjligt med så lite ansträngning som möjligt. Många 
olika aktiviteter som har att göra med produktion, 
underhåll och konsumtion, kommer att ge en större 
variation i materialet än på uppehållsplatsen.(Forsber.g 
1985) En boplats som bebos under en längre tid på 
vintern, har ett helt annat behov av uppvärmning än 
andra boplatser, så en sadan boplats borde visa upp 
möjligheter till effekti~ uppvärmning. 

Samlingsplatsen utnyttjas främst av sociala skäl. 
{Forsberg 1985) Den bebos av många människor under en 
relativt kort tid. Läget väljs med fördel på ett ställe 
där det finns en mycket rik och mycket förutsägbar 
resurs. Spåren efter en samlinsplats skulle kunna bestå 
av ett stort antal härdar utspridda inom ett ~isst 
område. Då boplatsen bebos under en kort period varje 
gång, finner man inte spår av många olika aktiviteter. 

3.3. HYPOTESER 

Utifrån resonemanget i kapitel två och tre kan man 
ställa upp några hypoteser. 

H.l. Boplatsen på Älvnäset var en basboplats. 

För att ta reda på vilken funktion boplatsen haft, 
måste man försöka visa på olika aktivitetsområden och 
vilka aktiviteter som utförts på dessa. 

Ett sätt att se vad aktivitetsytan använts till, är att 
studera bruksskador på stenverktyg och på så sätt se 
vad dessa kan ha använts till. Man kan också se på 
spridningen av andra fyndtyper som till exempel 
anläggningar, avslag och ben. 

Vad kan man då förvänta sig för resultat vid studier 
av aktivitetsytor på olika boplatstyper? 

- Uppehållsplatsen ger ett litet antal verktyg med 
bruksskador, som kraftigt domineras av en typ av 
skador. Det blir få anläggningar, och spridningen av 
artefakter blir liten 

- Basboplatsen uppvisar, tack vare bosättningstiden och 
antalet människor på boplatsen, stor variation i • 
materialet, och aktivitet$ornråden centralt belägna på 
boplatsområdet kommer att vara så uppblandade med 
varandra, att det är svårt att visa på någon specifik-
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aktivitet. Mot boplatsens ytteromrlden däremot borde 
det finnas aktivitetsytor som bara 'utnyttjats för en 
aktivitet. 

- Samlingsplatsen kan ha ett stort antal härdar på 
grund av det stora antalet människor, men den korta 
tiden som samlingsplatsen utnyttjas, gör att man bara 
ser spåren av ett fåtal aktiviteter. 

På basboplatsen kan det vara lönsamt att investera i 
arbetskrävande anläggningar, medan uppehållsplatsen och 
samlingsplatsen, som endast utnyttjas en kort tid, 
saknar dessa. • 

H.2. Boplatsen utnyttjades främst under hösten och 
vintern. 

För att kunna se under vilken tid på året Norpan 2 har 
bebotts finns det olika vägar att gå. Ett sätt är att 
studer~ benmaterialet och utifrån det-bestämma vilken 
eller vilka säsonger man utnyttjat boplatsen. Tyvärr är 
ingen analys av benrnaterialet ännu färdig, men enligt 
en preliminär bedömning av Margareta.Backe,(muntlig 
information} som för närvarande utför den osteologiska 
analysen, rör det sig om mycket älgben. Asa Lundberg 
har tagit fram några punkter, som kan vara till 
användning när man vill se om en boplats använts under 
vintern. Till exempel har man under vintern ett stort 
behov av uppvärmning, så en vinterboplats borde uppvisa 
ett effektivt uppvärmningssystem. Vidare är man i behov 
av god jakt, då växtinsamlingen ligger nere under 
vintern. Kylan gör också att pälsar och kläder blir 
viktiga under vintern. DärfBr bör det finnas spår av 
skinnberedning som till exempel skrapor. Hon anser 
också att behovet av vatten gö~ att man lägger 
boplatsen intill rinnande vatten för att på så sätt ha 
tillgång till öppet vatten även vid stark 
kyla.(Lundberg 1986} 

Dessa punkter kommer att diskuteras mot materialet från 
Norpan 2 för att försöka se urtder vilken tid på året 
man bott där. 
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Fig. 1. Karta över Vuollerim och Älvnäset. 
Rekonstruktion av det forna ·1andskapet 
och hyddlämningarna inlagda~ 
(efter Loeffler & Westfai 1986) 
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4. BOPLATSEN PÅ ÄLVNÄSET 

4.1. NATUREN NU OCH FÖRR 

Älvnäset i Vuollerim (Jokkmokks socken, Lappland)ligger 
cirka en kilometer in i skogen på norra sidan av Lilla 
Luleälv. Området runt boplatsen består av sandig 
tallhed, som genomkorsas av myrstråk. Dessa myrstråk 
har genom studier av infraröda flygfoton visat sig vara 
ett sammanhängande,sju kilometer långt system av myrar 
som följer Lilla Luleälv uppströms. Man har också 
hittat rester av vattenpilört (Polygonum Amphibiurn) i 
en myr strax intill boplatsen. Det är en 6rt! som växer 
i rinnande vatten. Dessa saker gör att man tolkat 
myrstråken som en gammal sträckning av Lilla Luleälv. 
På så sätt skulle boplatsen, som nu ligger inne i 
skogen, en gång ha legat vid stranden av Lilla Luleälv. 
(fig.l) (Loeffler, Westfal 1985-86) 

4.2. BOPLATSEN 

Boplatsen, (fornlämning 106, Jokkmokks sn) består av 
fyra hyddbottnar inom ett område på cirka 300 meter. 
Alla fyra hyddbottnarna ligger cirka 20 meter från 
kanten av en myr som tolkats som Lilla Luleälvs forna 
lopp. Tre av hyddorna syntes som svackor i marken, 
cirka llxS meter stora. Den fjärde hyddan syntes inte 
alls vid okulär besiktning utan upptäcktes genom 
grävning av provgropar med spade. 

Mellan hyddorna ligger vissa gropkonstruktioner. Man 
hittar också koncentrationer av verktyg och ben mellan 
hyddorna. 

Inom ett område som sträcker sig fyra kilometer från 
boplatsen finns det flera fAngstgropssystem med 
sammanlagt ett 70-tal fångstgropar.. (fig~l} Dessa har 
med hjälp av C-14 datering kunnat kopplas ihop med 
boplatsen. (datering ej publicerad) (Loeffler, Westfal 
1985-86) 

På boplatsområdet, cirka 100 meter väster om Norpan 2, 
finns det en härd som ligger öppen~ Den är av en typ 
söm enligt Loeffler (muntlig information) är samisk och 
härrör sig från en mycket senare period än 
hyddbottnarna. Den är för närvarande ej undersökt. 
Huruvida den bosättningen lämnat spår efter sig även på 
resten av boplatsen är svårt att säga, innan härden 
undersökts~ 

4.2.1. Norpan 2 

En av de fyra hyddbottnarna (Norpan 2) hac under flera 
säsoriger grävts ut under ledning avMUlf Westfal . Den 
är i skrivande stund nästan helt utgrävd 
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Man har grävt ut ett område på 10x20 rneter(plus en del 
mindre provgropar). Området grävdes i halvmeterstor:a 
rutor och dessa g~ävdes i ferncentimetersskikt. Fynden 
avvägdes och mä.tte-s in på en fyndplan. 

Vid grävningen visade det sig att man här hade resterna 
av ett grophus som var cirka llxS meter stort, och den 
gamla golvytan hittades cirka 20 centimeter under den 
nuvarande markytan. Långsidan ligger i öst-västlig 
riktning, och huset ligger på en naturlig terrass 
ungefär fyra meter högre upp än den intilliggande 
myren. 

De delar av konstruktionen som gick att urskilja, var 
resterna av en vall, som omgärdade en nergrävning~ 
Resterna av vallen var cirka en decimeter hög och 
bestod av sand, skörbränd sten, ben, stenredskap, 
avslag och splitter. Innanför vallen framträdde en 
färgning efter den gamla golvytan. I den gamla golvytan 
kunde man också se ett antal olika anläggningar som kan 
tolkas som härdar, kokgropar och stolphål. (fig. 3) Det 

• fanns även koncentrationer av skörbränd sten, ben, 
rödockra, avslag och redskap av sten inne på 
golvytan.(Loeffl~r, Westfal 1985-86) . 
Enligt Loeffler och Westfal härrör sig alla fynd och 
anläggningar från samma bosättning. Man skulle dock 
kunna tänka sig att en del av fynden eller 
anläggningarna är rester av en eller flera tidigare 
eller senare bosättningar. Ingen särskild analys med 
tanke på detta har dock gjorts. 

4.2.2.fynden 

De allra flesta artefakter som tillvaratagits från 
Norpan 2, är olika föremål av kvarts. Enligt 
fyndkatalogen är de vanligaste redskapen skrapor, men 
det f8rekommer även borrar, sticklar med mera. 

Den näst största fyndgruppen består av föremål gjorda 
av slipad grönsten. Råmaterialet till dessa liknar 
mycket d~t råmaterial som nordbottniska redskap, funna 
i närheten av Vuollerim, är gjorda av. 

Föremål av slipad skiffer utgör också en viktig grupp. 
Man har hittat flera fragment av knivar och spetsar av 
skiffer. 

Kvartsit och flinta är väldigt lite förekommande~ 
Endast några få skrapor av v~rdera materialet har . 
hittats. Man har dock hittat några mikrospån av flinta 
och en handtagskärna av porfyr. 

över 40 kg. ben har tillvaratagits vid utgrävningen. 
Benen har va·ri t både· brända och obrända. Ett ovanligt 
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fynd som man gjort är en ornerad benpärla, som man 
också hittat vid utgrävningen. (Loeffler, Westfal 
1985-86) 

4.2.3. dateringen 

Dateringen av Norpan 2 baserar sig på tre metoder: 
- Datering genom artefakttyper 
- C-14 datering 
- Termoluminiscensdatering 

Den stora mängden kvartsredskap tillsammans med knivar 
av skiffer och spetsar av skiffer med tånge och 
mothakar visar stora likheter med det mater.ial från 
mellersta Norrland, som Baudou (1978) daterat till 
tiden 5000-2500 b.c., och material från Västerbotten, 
som Broadbent (1979) daterat till samma period. Man har 
även hittat en handtagskärna och några mikrospån. Då 
dessa anses vara en mesolitisk företelse, hjälper de 
till att flytta dateringen till en tidig del av 
perioden 5000-2500 b.c. 

Ett prov från anläggning 4 gav vid C-14 analys en ålder 
på 5555+-145 B.P.(okalibrerat, st. 9647), och ett prov 
från anläggning 3 gav 5015+-180 B.P.(okalibrerat, st. 
9648) Ett prov togs från ett sotlager i anläggning 13. 
Sotlagret hade spår av rottrådar. Provet gav en ålder 
på 4390+-300 B.P. (okalibrerat, st. 10515) Ett prov av 
tiäkolfrån rökgången (anläggning 6) gav en ålder på 
5290+-160 B.P. (okalibrerat, st. 10516) Även här fanns 
spår av rottrådar. I anläggning 18 togs ett prov av 
näver. Dateringen blev 5290 B.P. (okalibrerat, st. 
10517)(anläggningar fig. 3 sid. 19-20} 

För termoluminiscensdateringen togs 12 prover på 
skörbränd sten från olika ställen i grävningsytan. 
Resultaten varierade från 70+-200 ad. till 4590+-400 
be~ Den. stora skillnöden i resultaten kan enligt 
Loeffler och Westfal bero på ett fenomen som kallas 
"fading". Detta fenomen kan uppstå hos 
termoluminiscenssignaler från fältspatkristaller, och i 
detta fallet var det just dessa $ignaler som mättes. 
Man har även mätt termoluminiscenssignaler från 
kvartskristaller. Här fick man en spridning från 
3640+-450 be. till 4350+-400 be. (Loeffler, Westfal 
1985) 

Dessa dateringar tillsammans gör att Loeffler och 
Westfal (1985) anser att bosättningen ägt rum i 
århundradena runt 4000 be. 
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5, PROCESSER SOM KAN PAVERKA DET __ ARKEOLOGISKA 
MATERIALET 

Det är viktigt ~tt man undersöker olika processer som 
påverkar det arkeologiska materialet. Både natur och 
kulturprocesser kan påverka så mycket att det kan ge 
upphov till stora feltolkningar, om man inte tar hänsyn· 
till dessa processer. 

Ett försök skall här göras att ~iskutera olika 
processers inverkan på materialet fråri Norpan 2. 

5.1. PÅVERKAN GENOM NATURPRCESSER 

5.1.1. frostlyftning 

Noel Broadbent (1979} har i sin undersökning av 
Lundforsboplatserna undersökt effekten av 
frostlyftning. Det innebär att olika föremål kan 
transporteras upp mot ytan på grund av tjälen i marken. 
När vattnet i marken fryser, och iskristaller bildas 
uppstår ett tryck åt alla håll. Kraften kommer då att 
märkas åt det håll där motståndet är minst, det vill 
säga uppåt mot markytan. En förutsättning för att 
frostlyftning skall kunna ske är dock, att marken är 
dåligt dränerad och innehåller mycket vatten. 

Vid Älvnäset är förhållandena så, att marken på 
boplatsen består av fin sand, som har stor 
dräneringsförmåga. Under utgrävningens gång har det 
aldrig varit problem med regnvatten& Vattnet har aldrig 
stannat kvar på ytan utan runnit ner genom sanden. 
Detta tyder på att frostlyftning haft en ringa påverkan 
på boplatsmaterialet på Älvnäset. 

s.1.2. erosion 

En sak som har påverkat materialet är erosion. Om man 
ser på en profil vid övergången mellan det som tolkas 
som lämningar efter en vall, och det sd~ tolkats som 
den gamla golvytan, ser man hur materialet från vallen 
har överlagrat den gamla golvytan. (fig. 2) Detta 
innebär att den uteroderade vallen lagt sig som att 
skyddande lager ovanpå den gamla golvytan. 

5.1.3. nedbrytning 

Jordmånen i Norrlands barrskogar är ofti"ii..,.....ur ~"Sura 
jordar bryter i allmänhet ner organiskt.material 
snabbare än basiska jordmåner. Som en följd av detta är 
det sällan man hittar annat organiskt material än 
brända ben på Norrländska boplatser. Vid Norpan 2 har 
man dock funnit en stor mängd obrända ben. Detta kan 
bero på att jordmånen lokalt är kalkrik, eller på att 
så mycket ben deponerats, att benen själva har avgivit 
så mycket kalk att jordmånen blivit basisk* 
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Fig. 2. Profiler som visar uteroderade vallrester 
som överlagrat den gamla golvytan. 
(efter Loeffler & Westfal 1985) 
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5.1.4. växttäcket 

Växttäcket har: legat som ett skyddande lager ovanpå 
boplatsen, men det har också orsakat vissa störningar. 
Trädens -rötter har trängt ner i den gamla hyddbottnen 
och orsakat viss omrörning. Färgningar _efter rötter 
(fig. 2) kan också förvirra tolkningen av 
anläggningar. 

Rotvältor har även förekommit inom boplatsen. Enligt 
Loeffler (muntlig information) är anläggning 30 (fig 3) 
skadad av en rotvälta. Resten av derr grävda ytan 
uppvisar inga spår av rotvältor, 

5.2. PÅVERKAN GENOM KULTURPROCESSER 

Sedan Lilla Luleälv ändrade sitt lopp för att rinna 
längre bort från boplatsen, minskade människornas 
intkesse att utnyttja just det området. Att området 
ändå utnyttjats efter övergivandet av Norpan 2, visar 
den härd som ligger cirka 100 meter väster om Norpan 2. 
Denna härd har tolkats som en samisk härd. (Loeffler, 
muntlig information} Den är för närvarande inte 
undersökt. 

För att avgöra i vilken mån den bosättningen påverkat 
materialet från Norpan 2, måste man undersöka härden 
med tanke på datering, bosättningens. längd, 
artefakttyper, med mer, och samtidigt göra en noggrann 
genomgång av grävningsresultaten från Norpan 2. 

Även andra, både senare och tidigare bosättningar, 
skuile teoretiskt kunna förekomma. Till exempel skulle 
handtagskärnan och mikrospåne~, som hittats i Norpan 2, 
kunna tolkas som spår efter en ännu tidigare • 
bosättning. • 

Eftersom det inte föreligger några direkta bevis för 
att en tidigare eller senare förhistorisk bosättning 
har påverkat materialet från Norpan 2, och det inte-
ligger inom iamen för denna uppsats att kontrollera 
detta, kommer materialet från Norpan 2 att behandlas 
som om det inte påverkats av någon annan förhistorisk 
boslttning. 

Aktiviteter som kan tänkas ha förekommit i modern tid 
är till exempel bärplockning, jakt, myrslåtter, renbet• 
och skogsbruk. Av dessa aktiviteter är det bara ett 
modernt skogsbruk, med stora och tunga maskiner, som 
skulle kunna påverka materialet nämnvärt. 

Området kring Norpan 2 har varit utsatt för 
kalhuggning, men av de nu uppväxta trädens storlek att 
döma, så skedde det irinan tiden för de stora 
skogsmaskinerna, och avverkning som skett med äldre 
metoder har inte påverkat boplatsen nämnvärt. 
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6. ANALYS 

6.1. ANLÄGGNINGAR 

Den gamla golvytan i Norpan 2 avteckn~r sig som en 
tydligt urskiljbar färgning i sanden. Både i den gamla 
golvytan och utanför hyddlämningen har man hittat ett 
flertal anläggningar. (fig. 3} Den nuvarande 
tolkningen av alla dessa anläggningar stämmer inte helt 
överens med de tolkningar som tidigare publicerats. 
(Loeffler, Westfal 1985-86) Detta beror på att ett 
flertal nya anläggningar framkommit under 1986 års 
grävning, och att tidigare tolkningar fått omprövas då 
anläggningar undersökts noggrannare. Tolkningarna som 
presenteras här finns ej publicerade utan har 
tillhandahållits av David Loeffler i oktober 1986. 

Inne i hyddan finns det fyra förvaringsgropar (A 13, 
14, 18, 33). Dessa har ett starkt kolhaltigt lager 
längst upp, som kan tänkas vara rester av ett trälock. 
En intessant sak är att ovanpå en av förvaringsgroparna 
(A 14) fanns det en stor koncentration av 
kvartsskrapor, kvartsavslag och även några knackstenar. 
(A 17) Detta har Loeffler kallat för en verktygslåda. 

Fyra anläggningar har tolkats som tillhörande hyddans 
uppvärrnningssystem. Anläggning 2. är en halvmeterdjup 
grop som innehåller skärvsten, men inget kol. Här lade 
man heta stenar för att värma upp hyddan. 
Anläggningarna 5, 6 och 8 tillhör också hyddans 
uppvärmningssystem. Anläggning 8 är en grophärd som 
placerats nära ingången. Den kan ha försetts med luft 
utifrån via ett luftintag (A 5), och röken leddes ut 
via en rökgång (A 6), som går parallellt med utgången 
(A7). Denna konstruktion skulle kunna hindra tung 
kalluft att rasa ner i huset, som hade ett nedgrävt 
golvplan. 

De övriga anläggningarna som ligger inne på golvytan, 
är olika kokgropar och stolphål. 

Inne i hyddan fördelar sig anläggningarna i två 
koncentrationer, en i den västra sidan och en i den 
östra. Däremellan ligger ett område som helt saknar 
anläggningar. 

I den västra delen ligger förutom anläggning 2, som 
tillhör uppvärmningssystemet, tre kokgropar, tre 
förvaringsgropar och två stolphål. 

I ö~tra delen finns då anläggnirtg 5, 6 och 8, som utgör 
resten av uppvärrnningssystemet, och sedan finns där sju 
kokgropar, en förvaringsgrop och två stolphål. Dessutom 
hir vi anläggning 1, som tolkats antingen som stolphål 
eller som kokgrop. 
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Tolkning av anläggningarna enligt Loeffler, 
okt. 1986. 

Al. stolphål eller matlagningsgrop 
A2. värmegrop 
A3. slask-avfalls-slaktgrop 
A4. kokgrep med tält? 
AS. l u.ftintag. 
A6. rökgång 
A7. ingång-utgång 
A8. grophärd 
A9. kokgrop 
AlO. kokgrop 
A13. förvaringsgrop 
A14. förvaringsgrop 
A15. kokgrop 
A16. kokgrop 
Al7. verktygslåda 
A18. förvaringsgrop 
A21/22~ kokgropar 
A23/27. gropanläggning med rödockra och tält 
A24. kokgrop 
A26. kokgrop 
A28. kokgrop 
A30. kokgrop 
A31. kok.grop 
A32. kokgrep 
A33,. f örvari_ngsgrop med tråg 
SL. stolphål 
S2,. stolphål 
$6. stolphål 
sa. kokgrop 
S11. stolphål 
S1" -~ kokgrop 
S13. stolphål 
$17. stolphål 
S19. stolphål 
S22. stolphål 
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östra delen av hyddan domineras alltså av kokgropar, 
och den västra delen har tre fjärdedelar av 
förvaringsgroparna. Kan detta visa på en funktionell 
indelning av hyddan, där den östra delen använts vid 
beredning av mat och den västra delen använts mera som 
förrådsdel och eventuellt som "verkstad" med tanke på 
verktygslådan i anläggning 17. Om man går med på att 
matlagning var kvinnogöra skulle man också kunna dela 
in hyddan i en manlig och en kvinnlig del, men då vi 
inte känner funktionen hos förvaringsgroparna, de 
skulle till exempel kunna vara matföråd eller 
syrningsgropar för mat, och då vi inte heller känner 
till arbetsdelningen hos människorna som bodde på 
boplatsen, kommer inte detta att tas upp vidare. 

Utanför hyddan i den sydvästra delen av den grävda ytan 
ligger anläggning 23/27. Den har tolkats som en 
gr.opanläggning med tält. Den stora mängden rödockra som 
hittats där, och det faktum att marken ser bränd ut, 
gör att Loeffler tror att man tillverkat rödockra här. 

Norr om hyddan ligger anläggning 3, som är en avfalls-
eller slaktgrop som innehåller mycket ben. 

Anläggningarna 4 och 10, som är kokgropar, och stolphål 
6 ligger nära varandra i det sydöstra hörnet av den 
grävda ytan~ Dessa omges av en färgning i marken som 
kan tolkas som spår efter ett tält. 

Anläggning 21 och 22 är kokgropar, och det är även 
anläggning 9. Utanför hyddan finner vi anläggningar som 
man inte velat eller kunnat ha inomhus. Avfallsgropen 
har man lagt utomhus av hygieniska orsaker, och de 
anläggningar som haft ett tält över sig har kanske 
varit för skrymmande att ha inomhus. 

Anläggningar som ligger utomhus och som har samband med 
produktion av olika slag, har lagts så att dP inte 
ligger i skuggan av hyddan utan solljuset och solvärmen 
har tagits tillvara. 

6.2. FYNDFÖRDELNINGEN 

över 2500 fynd står upptagna i fyndkataloge~ efter 1986 
års utgrävning. För att få en överskådlig bild av 
fördelningen av den stora fyndmängden har värdena i 
fig. 4, som visar fördelningen av fynd per 
kvadratmeter, delats in i klasser. Dessa värden är 
tagna ifrån planritningen, där alla fynd som hittats i 
marken finns inprickade. Sållfynden saknas således i 
denna spridningskarta. 

I fig. 4 ser man att fynden inne i hyddan fördelar sig 
på ungefär samma sätt som anläggningarna. Eventuellt 
kan man se det som två fyndkoncentrationer i den 
västra delen av hyddan. 
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Även utanför hyddan är det viss samstämmighet mellan 
anläggningar och fyndkoncentrationer~ Vid anläggning 
23/27 och anläggning 9 följer fyndkoncentrationen med 
tydligt men i Övrigt är överensstämmelsen inte riktigt 
lika tydlig. 

De stbrsta fyndkoncentrationerna verkar förekomma vid 
förvaringsgroparna inne i huset och vid anläggning 
23/27 utanf5r huset. 

6.3. SKRAPOR 

Eftersom cirka 60 procent av alla fynd i fyndkatalogen 
är registrerade sqm skrapor gjorda av kvarts, får man 
en hyfsad bld av spridningen av skrapor genom att se på 
den totala fyndspridningen. 

En fråga som då uppstår, är om man kan tolka olika 
koncentrationer av skrapor som spår av specifika 
skrapningsaktiviteter? För att få svar på det har en 
analys av bruksskador gjorts på ett antal skrapor från 
Norpan 2. 

6.3.1. bruksskadeanalys 

1975 publicerade Noel Broadbent och Kjel Knutsson 
resultaten av an serie experiment. De tillverkade ett 
antal skrapor av kvarts, som sedan användes att skrapa 
pl olika m~terial. Materialen var tall, björk, 
ban och råhud. Målsättninen med experimenten var att.ta 
fram t.estbara egenskaper beträffande den funktionella 
tolkningen av arkeologiskt material. 

Experimenten visade att skrapning mot olika material 
gav upphov till typiska och lätt urskiljbara skador på 
kvartisskrapot"na,,. 

Skador som uppstod vid arbete på trä uppvisar 
d ••• avskiljanda av små, breda mikrospån av avbruten 
karakt~r, som utbreder sig utefter eggplanet ibland i• 
flera lager. För ben avskiljande av mikrospån av 
avbruten karaktär, fBljt av krossning av eggens 
yttersta kant samt avskiljande av större retuscher från 
buksidan. För råhud (fettskrapning} inga noterbara 
skador utom i skrapningens slutskede, då en 
mikroskopisk rundning av eggens yttersta kant kunde 
observeras.• (Broadbent,Knutsson 1975:127) 

Andra resultat som framkom vid experimenten, var att de 
olika materialen bearbetades effektivast med olika 
eggvinklar. För arbete på trä och ben är en eggvinkel 
mellan cirka 70 och 80 grader effektivast, och för 
fettskrapning av råhud cirka 55 till 65 gradjr. Vidare 
visade det sig att skrapor som använts på hårda • 
~aterial slets ut och blev oanvändbara mycket fortare 
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än de som användes på mjukt material. Skrapor som 
används på hårt material som ben eller trä beräknas 
kunna användas i 7 till 14 minuter utan omretuscheringt 
medan en skrapa som används på mjukt oregelbundet 
material som till exempel bark, beräknas kunna användas 
i cirka 17 minuter. Skrapor som används på mjukt 
material som fettskrapning av skinn skall kunna fungera 
upp till 30 minuter. (Broadbent 1979) 

Kalle Thorsberg har i en artikel (1986) kritiserat det 
sätt som Broadbents och Knutssons experimentella 
resultat, (Broadbent, Knutsson 1975) angående 
bruksskador och eggvinklar, använts på av olika 
författare. Målet med artikeln var att visa att 
eggvinklar inte utan vidare kan användas som en 
funktionell variabel. 

Den största kritiken han riktar mot användningen av 
experimentresultaten är att han anser att dessa använts 
på ett alltförokritiskt sätt. Till exempel har 
eggvinkeln ensam använts som en funktionell variabel. 
Bruksskadorna som framkommit vid experiment med 
kvartsredek~p,har direkt överf6rts till andra 
råmaterial, som kvartsit och flinta. 

Tborsberg kritiserar även själva experimenten som 
Broadbent och Knutsson gjort, och re~ultaten som 
framkommit vid dessa. Han menar att eggvinkelgränserna 
har dåligt stöd av experimenten. 

Vidare säger han att eftersom skraporna i experimenten 
bara använts på ett visst sätt, går resultaten inte att 
använda på skrapor från ett arkeologiskt mat~rial som 
använts på andra sätt. Till exempel kan 
forntidsmänniskorna ha använt andra typer av skaft på 
skrapornaoch de kan ha använt dessa på många andra 
material än de som Broadbent och Knutsson använde, och 
det kan ge upphov till andra skador. 

Thorsberg framlägger flera etnografiska exempel på att 
eggvinklar inte behöver vara beroende av vilket 
material som bearbetas. En viktig ft:tktor som påverkar 
eggvinkeln är i vilken grad skr~pan är omretuscherad. 
Ju fler gånger en skrapa retuscheras om desto· starre 
eggvinkel får den~ 

• 
Thorsberg anvind•r sig sedan av ett .arkeologiskt 
material från Hb~nborgaboplatserna Där anser han sig ha 
funnit skrapor som varit amretuscherade. De skrapor som 
inte var omretuscherade hade låg eggvinkel och de som 
var omretuscherade hade hdg eggvinkel.(Dessa eggvinklar 
är endast uppskattade då inga mätningar gjorts) Det 
f6relåg inte heller något samband mellan eggskadetyp 
och om skraporna blivit omretuscherade eller ej. 

Han tar också upp en statistisk beräkning från boplasen 
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Star Carr. Där kunde man inte heller se någon skillnad 
i eggvinkelfördelningen mellan olika skadetyper. 

Sammanfattningsvismenar Thorsberg att, 
eggvinkelgränserna som Broadbent och Knutsson kommit 
fram till har dåligt stöd i experimenten, att de 
arkeologiska och de etnografiska exempel han visar 
på också talar emot eggvinkelgränserna. Han anser att 
eggvinkeln inte kan accepteras som en enkel funktionell 
variabel. (Thorsberg 1986) 

Den experimentella arkeologins mål är att ta fiam ett 
material som kan hjälpa till att generera testbara 
hypoteser. Utifrån Broadbents och Knutssons 
experimentella resultat, om eggvinklar och bruksskador, 
kan man ställa upp hypoteser om funktionen hos redskap. 
Om ett arkeologiskt material vid en test visar stor 
överensstämmelse med det förväntade resultatet, enligt 
hypotesen, är sannolikheten att hypotesen är sann större 
än vad den skulle ha varit om resultaten inte 
överen·sstämt med hypotesen. Det är 'alltså inte frågan 
om hypotesen är sann eller falsk, utan större eller 
mindre sannolikhet att den är sann. 

Detta gör att man kan ställa upp hypoteser om ett 
råmaterial som baserar sig på experiment på ett annat 
råmaterial. Man måste dock vara medveten om att ju mer 
olikt det materialet som testas är jämfört med det som 
användes i experimenten, desto svårare blir det att 
visa på stor sannolikhet att hypotesen är sann. 

En sak som Thorsberg inte fäster något avseende vid är 
att det finns dokumenterade samband mellan olika typer 
av bruksskador och eggvinklar. Broadbent {1979) visar 
att det föreligger ett starkt samband. ,Även i 
Broadbent(1979) och Knutsson (1978) visas -det på detta 
samband. Genom ett Chi-två test visar Broadbent (1979) 
att detta samband inte beror på slumpen. Samma resultat 
framkommer även i denna uppsats. (sid34) Dessa resultat 
talar för att det sannolikt föreligger ett funktionellt 
samband mellan bruksskador och eggvinklar . 

6.3.2. Vuollerimrnaterialet 

Då omfattningen av denna uppsats inte meqger en analys 
. av det totala materialet från Norpan 2, var det 

nödvändigt att göra ett visst urval. Urvalet gjordes av 
de anställda på det arkeologiska kontoret i Vuollerim. 
Sammanlagt 319 skrapor valdes ut. Man utgick ifrån de 
fyndkoncentrationer som syntes på fyndplanen. De 
skrapor som valts ut utgör cirka 20 procent av det 
totala skrapmaterialet och kan nog ses som ett 
representativt urval. Hur dessa 319 skrapor fördelar 
sig över grävningsytan visas i fig. 5. 
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6.3.3. tillvägagångssätt 

För att lättare kunna studera ytan på kvartsskraporna 
täcktes dessa med ammoniumklorid som ger en matt yta. 
Det går till så att man hettar upp ammoniumkloriden, 
tills den avger en vit rök. Skrapan hålls sedan i den 
vita röken tills den har avsatt sig på skrapan och 
bildar en tunn matt hinna på skrapan. Om man inte gör 
detta, gör kvartsens genomskinliga yta att det är svårt 
att avgöra oro det är skrapans yta eller strukturer inne 
i skrapan man ser. 

Sedan studerades varje skrapa under mikroskop. 
Förstoringen varierade mellan 4 och 20 gånger. Koderna 
för de olika skadetyperna som registrerades var: Skador 
av arbete med hårt ospecifiserat material (10). Skador 
av arbete med hårt heterogent material, till exempel 
trä (11). Skador av arbete med hårt homogent material, 
till exempel ben (12). Inga tydliga skador (20). Skador 
av arbete med mjukt material, till exempel skinn (21}. 
Skador av arbete med mjukt orgelbundet material, till 
exempel bark (22). Kraftiga skador av oidentifierad typ 
(30). 

övriga data som registrerades var fyndnummer, skraptyp, 
om skador som kan tolkas som skaftning~skador fanns, 
och om så var fallet, avståndet mellan.dessa, eggvinkel, 
längd, bredd, tjocklek, retuschtyp, vilken slagteknik 
som använts och koordinaterna för meterrutan där fyndet 
gjorts. 

De olika typer som föremålen delades in i var följande: 
Konvex ändskrapa (1},konvex sidskrapa (2), rundskrapa 
(3), rak ändskrapa (4}, sidskrapa med inhack (7), 
tandad ändskrapa (10), kärna (12), avslag (13) och 
tillfälligt redskap (15). Dessa kategorier är hämtade· 
ur Broadbent 1979. 

Skraporna undersöktes också med tanke på om det fanns 
motstående skador, som kan tolkas som skaftningsskador 
och om sådana fanns, angavs avståndet mellan dessa i 
millimeter. 

Eggvinklarna mättes 
med samma typ av mätare 
som Broadbent använt. 
(Broadbent 1979:89) 
Vinklarna avrundades till 
närmaste fem eller tiotal. 
(fig. 6) 

Fig. 6. 

Längd, bredd och tjocklek angavs i millimeter. 

Fyra olika retuschtyper registrerades: Inga retuscher 
(0), Jämna parallella retuscher (l}, ojämna retuscher 
(2), otydliga retuscher (3). 
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Slagtekniken registrerades med: plattformsteknik (1), 
stötkantsteknik {2), plattforms-och stötkantsteknik 
kombinerat (3}, går ej att avgöra (4). 

Fyndplatsen registrerades med koordinaterna från den 
meterruta där fyndet gjorts. 

För att underlätta bearbetningen av dessa data matades 
de in i en rådatafil, {bilaga 1) som sedan bearbetades 
med SPSS/online programe (Jessen, Hohlen, Tuccy 
1980)(Nie, Hull, Jenkins, Steinbremmer, Bent 1975) 

6.3.4. resultat 

När frekvenserna för de olika typerna av skrapor toga 
fram, (bilaga 2) visade det sig att cirka 31 procent av 
dessa (99 st) egentligen var avslag, och cirka 15 
procent (47 st) var kärnor. 46 procent av f6rernålen, 
som var kategoriserade som skrapor var inte det enligt 
den definition som används här: en skrapa skall uppvisa 
minst tre retuscher och/eller bruksskador. Denna 
definition skiljer inte ut verktyg som haft en skärande 
funktion, utan dessa hamnar också inom kategorin 
skrapor. 

Det är inte så märkligt att många kvartsföremål blir 
felklassificerade, då kvartiens ojämna genomskinlJghet 
kan göra det väldigt svårt att urskilja om det finns 
retuscher eller ej. Det kan även vara lätt att tolka de 
krosskadade ändarna på stötkantkärnor (Broadbent 1979) 
som bruksskador efter skrapning, men dessa är av ett 
helt annat ursprung. 

Figur 7 visar spridningen av de föremål som var 
skrapor.Som framgår av bilden påverkar inte detta 
spridningen av skrapor i stort& 

Den vanligast förekommande skraptypan var konvex 
ändskrapa (84 st). Den näst vanligaste typen var konvex 
sidskrapa (56 st). Den tredje gruppen var rundskrapor 
{16 st), sedan kom gruppen som kallas tillfälliga 
redskap {13 st}. Den typen uppvisar inga retuscher men 
har ändå bruksskador. Rak ändskrapa och tandad 
ändskrapa hade två stycken var och, sist kom en 
sidskrapa men inhack. 

Danna fördelning överensstämmer i stort med den 
fördelning av skraptyper som registr-erats vid 
Lundforsboplatserna.(Broadbent 1979) 

Av de 173' kvarvarande skraporna. var en ( fyndnr. 2312) en 
dubbelskrapa. Den kommer i fortsättningen att räknas 
som två skrapor, så antalet skrapor blir 174. Av dessa 
skrapor uppvi~ade 53 procent skador från hårt 
heterogent material, 27 procent skador från hårt 
homogent material, 10 procent från hårt ospecifiserat 
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material, 6 procent inga tydliga skador, 1 procent 
kraftiga skador av oidentifierad typ och 0,6 procent 
vardera för skador från mjukt material och mjukt 
oregelbundet material (en av varje). (fig 8) 

Av de skrapor som undersöktes uppvisade 83 stycken 
skador som kan tolkas som skador av skaftning. Figur 9 
visar bredden mellan skaftningsskadorna fördelat på 
skraporna. Bredden mellan skadorna faller in från 8 
millimeter till 32 millimeter. Man ser dock en kraftig 
öknirig i intervallet mellan 12 millimeter och 19 
millimeter. Ökningen i just det intervallet kan bero på 
en standardiserad skaftningsteknik som utgår från den 
bredden, eller också att skrapornas bredd varit 
avgörande för skaftningen, och just den bredden på 
skrapor varit den mest vanliga av funktionella eller 
tekniska orsaker.. 

Storleken på skraporna mättes i största längd, bredd 
och tjoc~lek. Medellängden var 25,6 millimeter med en 
standardavvikelse på 7,2 millimeter. Maxvärdet var 56 
millimeter och minimivärdet var 12 millimeter. 

Bredden hade ett medelvärde på 19,4 millimeter. 
Standardavvikelsen var 5,4 millimeter. Maxvärdet var 37 
millimeter och minimivärdet var 6 millimeter. 

Tjocklekens medelvärde var 10,7 millimeter och 
standardavvikelsen var 3,3 millimeter. Maxvärdet var 25 
millimeter och minimivärdet var 5 millimeter~ 

Eggvinklarna varierade mell~n 45 och 95 grader. 30 
pro~entav skraporna hade en eggvinkel på 85 grader, 21 
procent vardera på både 80 och 90 grader. 12 procent av 
skraporna hade en eggvinkel på 75 grader, resten av de 
eggvinklar som förekom hade en frekvens av mellan 0,6 
och 5,7 procent. • 

Vid experimenten med bruksskador fann Broadbent och 
Knutsson (1975) att olika eggvinklar fungerar olika bra 
på olika råmaterial. Mjuka material som till exe~pel 
råhud, skrapas bäst med en eggvinkel på 55 till 65 
grader och hårda material, som till exempel trä och 
ben, skrapas bäst med en eggvinkel på 70 till 80 
grader. 

Bro~dbent har senare också visat att det föreligger ett 
statistiskt samband mellan typ av bruksskador och 
eggvinkel i det arkeologiska materialet från tundfors. 
(Broadbent 1979) 

Materialet från Norpan 2 visar också samma tendenser. 
(fig. lO)De skrapor som har skador av hårda material, 
samlar sig väl inom området mellan 75 och 90 grader. 
Den enda skrapan som visar skador från mjukt material, 
har en eggvinkel på 70 grad_er, och den enda skrapan med 
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Y6 VINKEL 
IV Y3 SKADA 

Y6 

Y3 
CCUNT 

RO!o# PCT HMT H~RT HET Hl:RT HOH INGA TYD NJUKT MJUKT DR KRAFTIGA 
CDL PCT EROGENT CGENT LIGA SK~ E6ELBUND SKADOR 
TOT PCT 1 o. 11. 12. eo. fl. 22. 30. 

45. 0 1 0 0 0 0 0 
0 100.0 0 f) 0 0 0 
0 1. 1 0 o. 0 0 0 
0 .6 0. 0 0 0 0 

50. 2 0 0 2 0 0 0 
50.0 j 0 0 50.0 0 0 0 
11.1 0 0 20.0 0 0 0 

1. 1 0 0 1. 1 0 0 0 

55. 1 0 0 0 0 1 0 
50.0 0 0 0 0 ~o.o 0 

5.6 0 0 0 0 100. 0 0 
.6 0 0 0 0 .6 0 

60. 2 1 0 1 0 0 0 
50. 0 25.0 0 25.0 0 0 '0 
11.1 1.1 0 t o. 0 0 0 0 

1.1 .6 0 .6 0 0 0 

65. 0 0 t 0 0 0 t 
0 0 50. 0 0 0 0 !50.0 
0 0 2.1 0 0 0 25. 0 
0 0 .6 0 0 0 .6 

70. 3 3 2 1 1 0 0 
30.0 30.0 20.0 1.0. 0 10.0 0 0 
16.7 3.2 4.3 10.0 1 oo. 0 0 0 

1. 7 1. 7 1. 1 .6 .6 0 0 

75. 2 18 0 2 0 0 0 
9.1 81.8 0 9. 1 0 0 0 

11.1 19.4 0 20. 0 0 0 0 
t.1 10.3 0 1. 1 0 0 0 

80. 3 21 9 .4 0 0 0 
8.1 56.8 24.3 10.8 ·O 0 0 

16.7 22.6 19.1 40.0 0 0 0 
1. 7 12.1 5.2 2.3 0 0 0 

85. 1 34 16 0 0 0 2 
1.9 64.2 30.c? 0 0, 0 3.8 
5. 6 36.6 34.0 0 0 0 50.0 

.6 19.5 9.2 0 0 0 1. 1 

90. .. 15 17 0 0 0 1 
10.8 40.5 45.9 0 0 0 2.7 
22.2 16.1 36.2 0 0 0 25.0 

2.3 8.6 9,8 0 0 0 .6 

95. 0 0 2 0 0 0 0 
0 0 100.0 0 0 0 0 
0 0 4.3 0 0 0 0 
0 0 1.1 0 0 0 0 

CDLI.Nt 18 93 47 10 1; ' 4 
TOTAL 10.3 sa.• 27.0 5.7 .6 .6 2.3 

Fig. 10. Krysstabell som visar förhållandet mellan 
eggvinkel och typ av bruksskada. 
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skador från mjukt oregelbundet material har en 
eggvinkel på 55 grader. De skrapor som inte uppvisar 
några skador, har eggvinklar som varierar mellan 50 och 
80 grader. Detta· kan bero på att skraporna använts så 
kort tag på mjukt material, att inga skador hunnit 
uppstå eller, att dessa skrapor är helt 
oanvända. 

t • ,ör att viaa att sambandet mellan eggvinke~ och typ av 
bruksskada inte är slumpmässigt, har ett X -test (Chi-
två) utförts. {Broadbent 1979:90, Thomas 1976) Man 

.. jämför den förvänta-de slumpmässiga. fördelningen av 
observationer med den faktiska spridningen av 
observationer. 

Formeln för att räkna ut Chi-två • är ,r.us.~• , . fe är 
den förväntade frekvensen, och fo lr den observerade 
frekvensen i varje cell. Tabellen har 60 frihetsgrader 
(df, degrees of freedom = antalet rader-1 gånger 
antalet kolumner-1) och Chi-två värdet blir 203,82. 
Enligt tabellen i Thomas (1976) betyder det att det är 
mindre än en chans på tusen att fördelningen beror på 
slumpen. Ett problem är dock att tabellen har för många 
rader med för få observationer. För att lösa det 
delades både eggvinklarna och och skadetyperna in i 
större klasser. Eggvinklarna delades in i tre klasser, 
45-60 grader, 65-75 grader och 80-95 grader. 
Skadetyperna delades in i fyra klasser, inga tydliga 
skador+skador från mjukt material, sk.ador från mjukt 
oreg•lbundet material+skador från ospecifiserat håt 
material, skador från hårt heterogent material och 
skador från hårt homogent material+kraftiga skador av 
oidentifierad.typ. 

Chi-två värdet blir nu 45,64, och med 6 frihetsgrader 
är chansen fortfarande mindre In en på tusen att 
resultatet beror på slumpen. Det betyder att det är 
99,9 procents sannolikhet att eggvinkel och bruksskador 
är beroende av varandra. 

Detta kan tolkas som att människorna som använt 
skraporna, hade kunskap om olika eggvinklars 
funktionella fördelar och tillverkade och använde 
skrapor med olika eggvinklar mot olika råmaterial.· 

Den viktigaste variabeln vid en analys av 
aktivitetsytor är den som kan tala om funktionen hos 
föremål.I det här fallet är det bruksskadorna. Därför 
kommer resten av analysen att koncentreras på dessa~ 

Figur 11 visar hur de olika skadetyperna fördelar sig 
bland de undersökta skraporna. Skrapan i ruta 932, 1969 
visade sig vara hittad i torvlagret och kommer inte att 
användas vidare i resonemanget då, den med all säkerhet 
legat så utsatt för bland annat erosion1 att det kan 
vara svårt att säga var den ursprngligen legat. Kvar 

' 
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' Pig. 13. Relativa frekvensen av skadetyperna· 
på skrapor i fyndkoncentrationerna. 
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blir då 173 skrapor att arbeta med. 

Två av skraporna i ruta 937, 1983 låg i lagret 5-10 
centimeter. Det är svårt att veta hur mycket dessa har 
flyttats omkring av olika orsaker. Det är en 
osäkerhetsfaktor. Den ena skrapan har skador från 
arbete med hårt homogent material, och den andra 
uppvisar kraftiga skador av oidentifierad typ. Resten 
av skraporn~ låg djupare ner än 10 centimeter och får 
anses ligga så djupt, att de inte varit utsatta för en 
omflyttning sedan de övergått till ett arkeologiskt 
sammanhang. 

För att tydligare se skillnader i f6rdelningen av 
skadetyperna visar figur 12 de olika koncentrationerna 
som kan urskiljas. Figur 13 visar de relativa 
frekvensera av skadetyperna i de olika 
koncentrationerna. 

I fördelningen över hela det utgrävda området (fig. 8) 
ser man att drygt 50 procent av skraporna har skador 
av arbete med hårt heterogent material, sedan kommer 27 
procent med skador från arbete med hårt homogent 
material. Skador från ospecifiserat hårt material 
upptar cirka 10 procent. Cirka 6 procent uppvisar inga 
tydliga skador. Fyra skrapor (cirka 2 procent) 
uppvisade kraftiga skador av oidentifierad typ, och 
till sist uppvisade en skrapa skador från mjukt 
material och en skrapa skador från mjukt oregelbundet 
material. Relativa frekvensen f6r dess~ blir cirka 0,6 
procent var. 

Sammanlagt visar cirka 93 procent av skraporna upp 
skada~ från olika hårda material, och cirka 7 procent 
inga skador, eller skador från mjuka material. 

Om man sedan går in på de olika koncentrationerna ser 
man att f5rdelningarna är väldigt lika den totala 
fördelningen. Det är bara i koncentration nummer 3 som 
skadorna från ospecifiserat hårt material byter plats 
med och överskrider skadorna från hårt homogent 
material. 

Betyder detta att man suttit på dessa ställen ooch 
utfört skraparbeten på så likartade material, att man 
får liknande relativa frekvenser på skrapornas 
skadtyper? Det är nog mer troligt att man ser spår 
efter städning av boplatsytan. _Man har samlat ihop 
skrapor och annat som legat och skräpat, och deponergt 
det på speciella ställen. Eller också kan 
koncentrationerna vara resultat av det som kallas 
retooling, (Olausson 1986) det vill säga att man samlar 
ihop sina gamla utnötta skrapor f6r att sätta nya 
skrapor i skaften, alternativt för att omretuschera 
skraporna. Några av skraporna som undersökts visar spår 
som ,kan tydas som om de omretuscherats. 
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Om man ser på fördelningen av skadefrekvenser på andra 
boplatser som är någorlunda samtida med Norpan 2, ser 
vi att boplatserna i Lundfors (fig. 14) uppvisar ett 
liknande mönster på kvartsskrapor. På alla utom boplats 
C dominerar skador från hårt heterogent material. 
överlag från Lundfors dominerar också skador från 
ospecifiser.at hårt material över skador från hårt 
homogent material. Det är också jämnare spridning på 
skadetyperna från Lundfors än Norpan 2. 

Gunhild Rydström har undersökt bruksskador på skrapor 
från sju skärvstensvallar. i södra Lappland, Jämtland 
och Ångermanland~ (Rydström 1984) En skillnad i 
materialet mellan hennes undersökning och materialet 
från Norpan 2 och Lundfors är att många av hennes 
skrapor är av kvartsit. Hon delar in sina skrapor i 
fyra skadekategorier: skrapor använda på skinn, skrapor 
använda p& trä, skrapor använda på ben och 
ospecifiserade skrapor. Metoden är hämtad från 
Broadbents och Knutsson experiment, {1975) men Rydström 
har använt lägre förstoring vid analysen och har delat 
in skadetyperna i färre kategorier än Broadbent och 
Knutsson~ Den sammanlagda bilden från de sju 
skärvstensvallarna bir dock en som liknar både Norpan 2 
och Lundfors. «The dividing of the scrapers into three 
wear types~ hide, wood and bone shows a slight 
majority for ~ood wear at all seven sites {not counting 

61). Next are scrapers with bone wear while those 
with hide wear make upp a significantly smaller part 
of the total.n (Rydström 1984:84) 

Denna likhet i fördelningen iv skadetyper mellan de 
olika boplatserna borde betyda att man har utfört 
liknande aktiviteter på boplatserna. 

En av likheterna mellan dessa boplatser är att nästan 
alla har. mycket få skrapor som visar spår efter arbete 
med mjuka· material som till exempel skinn. 
Traditionellt brukar förekomsten av skrapor tolka~ som 
spår efter skinnbearbetning. 

Då alla dessa boplatser uppvisar spår av jakt på 
pälsdjur, som älg, bäver och sil, vore det märkligt om 
människorna på boplatserna inte tog hand om skinnen och 
bearbetede dessa. Avsaknaden av skinnskrapor kan bero på 
att dessa nöts mycket ,långsammare än andra skrapor och 
därför. är underrepresenterade~ (Broadbent 1979) En 
annan orsak kan vara att skraporna som användes vid 
skinnberedning inte var av sten utan av något annat 
material. 

I boken "Danske oldsager I" (Mathiassen 1948) ser man 
flera benredskap från mesolitisk tid . Dessa har 
tolkats som olika typer av yxor elle~ vapen, men flera 
av dessa borde ha kunnat fungera mycket bra som 
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skrapor. I en artikel av Thomas Y Canby (1979} i 
NationalGeographic visar han på två olika benredakap, 
som nan anser vara skinnskrapor. (fig 15) Visserligen 
är dessa betydligt äldre än bosättningen i Norpan 2, 
men de visar att.möjligheten finns. 

En tredje viktig faktor, som kan göra att vi inte 
hittar skinnskrapor vare sig de är av ben eller sten är 
att man oftast bara gräver ut det centrala området av 
en boplats. Det är troligt att man utförde 
skinnskrapning och även andra aktiviteter en bit bort 
från de centrala aktivitetsytorna på boplatsen. 
Broadbent diskuterar detta angående 
Lundforsboplatserna. 0 0ther pits and burned surfaces 
found outside of these farnily loci were probably 
connected with duties which were best performed 
elsewere. This could involve messy jobs like butchering 
or skin scraping or perhaps work involving numerous 
individuals in communal areas.» (Broadbent 1979:153) 
Binford tar också upp det i en liten annan synvinkel. 
"Tasks that monopolize space for extended periods are 
rarel~ conducted in areas of intensive domestic use 
where the normal pattern involves activities of short 
duration which can be slotted into the daily schedule 

.. of eating and sleaping." (Binford 1983:187) 
Skinnberedning är en sådan aktivitet som tar upp stort 
utrymme under en längre period, och som därför placeras 
utanför området där vardagsaktiviteter utförs. 

Om man utsträcker grävningarna längre utanför 
boplatsernas centrala områden, borde man finna fler 
aktivitetsytor ~om har med skinnberedning att göra, 
under förutsättning att boplatsen har bebott~ under en 
längre period. 

I motsats till detta anser sig Gunhild Rydström ha 
funnit st6d för att skinnberedriing förekommit inne i en 
hydda vid Stora Tjikkiträsk. "The majority of the 
scrapers with evenly rounded edge rims were found 
within the walls cf site 1036 at Stora Tjikkiträsk (fig 
~}. They lie by hearth no. 2 in a concentration by 
the west wall. Hides were evidently prepared in the hut 
or tent during the last occupation." (Rydström 
1984:89) 

Detta är en sak som Deborah Olausson (1986) diskuterar 
emot. Hon tar upp Kjel Knutssons analys av en 
paleolitisk renjägarboplats i Västtyskland, som heter 
Borneck- Ost. (Knutsson 1978) "Is it riot possible that 
the scrapers bearing skin-working wear found inside the 
"tent" at Borneck- Ost area result of retooling, 
rather than an indication that the messy job of skin-
working was carried out inside the tent." (Olausson 
1986:16) 

Det verkar vara troligt att skrapor som använts till 
skinnberedning och hittas inne i en hydda bättre 
förklaras med retooling än att man skrapat skinn precis 
inne i hyddan. 
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6.4. AVSLAG 

Fördelningen av avslag visas i figur 16. Tyvärr saknas 
uppgifter från 1986 års grävning. Figur 17 visar vad 
som inte var grävt.inför 1986 års grävning. Man måste 
allt~åta hänsyn till att den sydvästra delen av 
grävningsytan och nästan hela södra del~n av den gamla 
golvytan inte är fullständigt utgrävt. Detta gör att 
värdena för avslagsfördelningen förmodligen blir för 
låga i dessa områden. • 

Trots detta kan man se en tendens som visar på 
koncentrationer av avslag i både den östra och den 
västra d~len av den gamla golvytan med ett 
avslagsfattigt område mellan. Man kari också se en 
koncentration söder om den gamla golvytan mellan 
rutorna 1974 och 1978 som till en del sammanfaller med 
anläggning 21 och 22. (fig 3) En an~an koncentration 
syns väster om den gamla golvytan och den sammanfaller 
delvis med anläggning 9. De allra största 
koncentrationerna finner man i samband med anläggning 
18 och anläggning 14/17, samt en koncentration i ruta 
936, 1974.Att koncentrationen i ruta 936, 1974 är så 
stor jämf6rt med omgivningen kan förklaras med att den 
ligger i ett·litet område som är totalt utgävt medan 
området närmast runtomkring endast var grävt till ett 
djup av mellan 15 och 30 centimeter. 

Koncentrationen av avslag vid anläggning 14/17 kan ha 
samband med "verktygslådan" som anläggning 17 tolkats 
som. Där finns även många skrapor och tre kn.ackstenar. 
Detta kan ses som om man pi Norpan 2 hade en ttcurated 
technology"·. (Binford 1973) Eftersom bara en skr·apa av 
28 av de ~om undersökts från anläggning 17 inte visade 
några bruksskador och alla andra var använda, kan detta 
ställe inte bara vara en arbetsplats f6r nytillvarkning 
av skrapor. Man kan tänka sig att de människor som 
bebodde Norpan 2 samlade ihop sina utnötta skrapor och 
satte sig på ett ställe och omretuscherade en del 
skrapor, tillverkade en del nya skrapor och bytte 
skrapor i gamla s~aft. Därav koncentrationen av använda 
skrapor, avslag och knackstenar i anläggning 17. 

Anläggning 18 uppvisar också en stor koncentration av 
avslag. Fynden däremot är inte alla lika många som i 
anläggning 17. (fig 4) Att avslagen samlats just vid 
och i olika .anläggningar kan bero på dals att man satt 
och arbetade med sten i närheten av vissa anläggningar, 
dels kan det bero på att när man städade av golvytan 
hamnade avslag av olika anledning i anläggningarna och 
blev kvar i dessa. Detta kan i viss mån också gälla 
anläggningarna. Anläggningarna kan al 1 tså ha fungerat 
som "fyndfällor". 
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Fig. 16. Avslag i gram per 
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6.5. BEN 

För att µndvika eventuell missvisning som kan uppstå i 
redovisningen a.v benfördelningen på gru,na av de 
uteroderade vallresterna har benförekomsten i de tre 
översta ferncentimeterslaqren inte räknats med här. 
Detta har kunnat göras airf6r att:mån pi det arkeologiska 
kontoret i Vuollerim har sammanstillt benfördelningen 
för varje femcentimeterslager för sig. Även för 
benfördelni~gen gäller att värdena för 1986 års 
grävning saknas. (fig 17) 

På figur 18 som visar .fördelningen av ben ser man att 
även benen visar en sv~g tendens att koncentrera sig 
runt anläggningarna i den ~ästra och den östra delen av 
den gamla golvytan. Den största koncentrationen av ben 
hittar man dock utanför huset på norra sidan i samband 
med anläggning 3. (fig 3) I anläggning 3 fanns det över 
2 kg ben, vilket är många gånger mer än någon annan~ 
stans inom den grävda ytan. Anläggning 3 har tolkats 
som slask, avfalls eller slaktgrop och om man ser till 
den stora benmängden så kan man inte ha stora 
invändningar mot den tolkningen. 

Om man ser till hur djupt ner i mark~n benen förekommer 
(fig 19) syns det tydligt att benförekomsten följer 
anläggningarna ner i marken. Har då anläggningarna 
anlagts med tanke på att innehålla ben eller har detta 
blivit en sekundär funktion? 

Anläggning 3 med sitt mycket stora innehåll av ben 
torde vara anlagd med tanke på benen, men de övriga 
anläggningarna innehåller så pass lite ben att det nog 
är benrester som blivit kvar vid matlagningen och 
måltider som genom att hamna i anläggninga; undgått att 
fraktas därifrån vid avstädning av golvytan. 
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7. DISKUSSION 

Vad kan då boplatsen på älvnäset ha haft för funktion i 
ett förhistoriskt samhälle? 

Om man ser till fynden så är det stor likhet mellan 
Norpan 2 och Lundforsboplatsetna i Västerbotten.Denna 
likhet gäller såväl förernålstyper som förhållanden 
mellan olika typer. Skraporna av kvarts visar upp i 
stort sett samma typer som i Lundfors. Även 
bruksskadorna på skraporna uppvisar liknande 
frekvenser, skador från olika hårda material dominerar 
över skador från mjuka material. Trots att 
Lundforsboplatserna'var kustboplatser, och Älvnäset 
ligger i inlandet verkar det som om de båda har haft en 
liknande teknologi och kanske även en liknande 
ekonomi,trots att huvudbytet vid jakt i Lundfors var 
säl, och huvudbytet vid Norpan 2 sannolikt var älg. 
Lundforsboplatserna har stora resurser inom sitt ttsite 
catchment« område. (Jarman, Vita-Finzi & Higgs 1972) 
Två havsvikar och ett älvutlopp ligger inom en mils 
radie från boplatserna. Man har även flera ställen där 
förhistorisk kvartsbrytning förekommit inom det 
området. (Broadbent 1979) 

Vid älvnäset har man två älvar som rinner ihop vid 
boplatsen, som borde innehålla rika resurser. Även här 
finns ett ställe som ligger cirka en mil bort från 
boplatsen, som kan ha utnyttjats som kvartsbrott under 
förhistorisk tid. ( Loeffler, ,ffu-tf_al 1985-86) 

Dessa likheter mellan de båda boplatserna tyder på att 
de borde h:~_k~nnat utnyttjats på liknande, sätt med 
avseende på boplats;funkt.ion. Lundforsboplatserna har 
enligt Broadbeht (1979) tolkats som en basboplats som 
beboddes under h6sten och vintern, troligtvis även 
under våren. 

Även annat tyder på att boplatsen på Älvnäset varit en 
basboplats. Den stora mängden redskap, och den 
likartade spridningen av de olika typerna av 
bruksskad6r, inom boplatsen, tyder på att boplatsen 
utnyttjats under en län~re tid. En tillfällig 
bosättning skulle ge ett m6nster som tydligare visade 
på specifika aktivitetsytor där bara en eller få 
aktiviteter utförts. 

Fångstgropssystemet som till viss del i alla fall är 
daterat till ungefär samma tid som bosättningen visar 
på att det förelegat intresse för att investera i 
arbetskrävande anläggningar i närheten av boplatsen, 
något som sannolikt inte skulle förekommit vid en 
tillfällig bosättning. 

Även själva hyddans konstruktion visar att man lagt ner 
arbete på den och av mängden skärvsten att döma har 
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hyddan bebottsunder en längre.tid. 

Om boplatsen på Älvnäset är en basboplats, borde det 
även finnas uppehållsplatser och samlingsplatser som 
kan ha utnyttjats från Älvnäset. Området vid Nelkerim, 
som ligger några mil uppströms Lilla Luleälv från 
Vuollerim sett, kan tänkas vara en samli~gsplats. 
(Loeffler, Westfal 1986) Vid en inventering 1981 
hittade man 25 boplatser inom ett avstånd på 3,6 
kilometer längs älven. Tyvärr är så gott som hela 
området påverkat av vattenregleringen vid 
Letsimagasinet.( Westfal. 1983) Innan området reglerades 
var det ett forsrikt område som utnyttjades för 
laxfiske. (Forsberg 1985:27) Laxfiske är just en sådan 
resurs som är mycket rik och mycket pålitlig under en 
kort period som gör att Nelkerimområdet utgjort ett 
lämpligt ställe för en samlingsplats. Då boplaserna är 
så förstörda går det inte att hitta rester av 
hyddkonstruktioner och annat som kan ge mer information 
om bosättningen vid Nelkerim. 

Som ~tt exempel på en uppehållsplats kan man nämna det 
förmodade kvartsbrottet som ligger cirka en mil från 
boplatsen på Xlvnäset. Givetvis måste det finnas många 

' fler uppehållsplatser i närheten, men eftersom dessa 
lämnar få spår efter sig kan man tänka sig att de 
blir upptäckta i mycket mindre grad än andra 
boplatstyper. 

Mycket jobb fattas dock innan man kan rekonstruera hela 
bosättningsmönstret längs Luleälvarna, från denna tid. 

När det gäller vilken säsong boplatsen varit bebodd kan 
man nämna att boplatsen ligger inom ett område som Lars 
Forsberg kommer firam till vara lämpligast f6r en 
vinterbosättning. {Forsberg 1985) Hyddans konstruktion 
med nedgrävt bottenplan är enlig Lars-Göran Spång 
{1986) ett effektivt sätt att tillgodogöra sig 
markvärmen under kalla årstider. Även 
uppvärmningssystemet inne hyddan (anläggning 2, 5, 6, 
8) antyder att hyddan varit förberedd för vinterkylan. 
De övriga punkterna som Åsa Lundberg (1986) satte upp 
~om indikationer för vinterbosättningar var möjlighet 
till god jakt, spår efter skinnberedning, och rinnande 
vatten. Möjlighet till god jakt fanns det på boplatsen. 
Fångstgropssystemet och den stora m~ngden ben talar för 
detta, men innan det gjorts någon analys på 
benmaterialet från boplatsen går det inte att avgöra om 
djuren jagats på vintern eller ej. Spår efter 
skinnberedning kan man tänkas ha i och med den stora 
mängden skrapor som hittats. 

Skrapor brukar traditionellt tolkas som spår efter 
skinnberedning. Mårten Stenberger säger till exemp~l 
när det gäller norrländska boplatser. "Skraporna kan 
uppträda i 1000-tal på boplatserna. En intensiv 
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skinnberedning har försiggått här, för eget bruk och 
för avsalu.~ (Stenberger 1964:148) Denna tolkning 
används ofta även i dag. "En viktig sysselsättning 
under vintern torde ha varit skinnberedning. Därför bör' 
en vinterboplats innehålla fler skrapor än andra 
boplatser." {Lundberg 1986:82) Skrapornas bruksskador 
visar dock inte på skinnberedning utan på arbete med 
hårda material som till exempel trä eller ben. Detta 
kan inte tas för att visa att det inte varit frågan om 
en vinterbosättning då man i Lundfors också haft en 
stor dominans av bruksskador från hårda material trots 
att benrnaterialet visar på en vinterbosättning. 
Frånvaron av skinnberedningsverktyg kan bero på att vi 
ännu inte hittat skinnberedningsplatserna eller att 
verktygen som användes inte var av sten. Rinnande 
vatten var nog inget problem då boplatsen låg så nära 
både Lilla och Stora Luleälv. 

Dessa saker tillsammans kan indikera att Norpan 2 
utnyttjades under vintern. En bostad som fyller kraven 
på en vinterboplats borde även fungera som en boplats 
på våren, sommaren och hösten. 

Den slutgiltiga bedömningen av vilken eller vilka 
årstider som boplatsen på Älvnäset utnyttjades, får 
dock vänta tills resultatet av den osteologiska 
analysen läggs fram. Detta arbete pågår för 
närvarande. 

Till sist kan man fråga sig vilket förhållande man har 
mellan bosättningen på Älvnäset och bosättningarna i 
Lundfors, vid västerbottenskusten, samt förhållandet 
till bosättningarna i skärvstensvallarna i mellersta 
Norrlands inland. Det finns många likheter mellan dessa 
bosättningar. Förernålstyperna är mycket lika. 
Bruksskadorna uppvisar. en liknande relativ förekomst 
och bosättningarna har tolkats som basboplatser. Det 
finns trots allt även skillnader mellan bosättningarna 
också. Lunforsboplatserna är kustbundna medan de andra 
ligger i inlandet. Skärvstensvallarna verkar ha en 
annorlunda konstruktion och planlösning än Norpan~ 2. 
Lundforsboplatserna låg i plöjd åkermark, så det går 
inte att säga något om deras konstruktion. 

Tillhörde människorna som levde inom området med 
skärvstensvallar, och människorna som levde på älvnäset 
två kulturellt olika system, med ett relativt folktomt 
område från Skelefteälven till Piteälven? 

; 

Tillhör kustboplatserna, som till exempel överveda och 
Lundfors, samma system som inlandsboplatserna eller har 
dessa ett eget systern? 

Som synes finns det mycket mer att arbeta vidare på 
inom dessa områden. 
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Bilaga 1. 

Rådatamatris över analysen av skraporna från Norpan 2. 

Variabel 1. Fyndnummer. 
Variabe1·2. Typ av skrapa. Ol=konvex ändskrapa 

02=konvex sidskrapa 
03=rundskrapa 
04=rak ändskrapa 
07=sidskrapa med inhack 
lO=tandad ändskrapa 
12=kärna 
13=avslag 
15=tillfälligt redskap 

Variabel 3. Typ av bruksskada. 30=kraftiga skador AV 
oidentifierad typ 

lO=skador från bäpecifiserat 
hårt material 

ll=skador från hårt heterogent 
material 

12=skador från hårt homogent 
material 

20=inga tydliga skador 
21=skador från mjukt material 
22=skador från mjukt oregel-

bundet material 
Variabel 4. Skaftningsskaor. O=förekommer 

l=förekommer ej 
Variabel 5. Om skaftningssador förek9mmer. Bredden mellan 

dessa i mm. 
Variabel 6. Eggvinkeln avrundat till närmaste 5 eller 10-tal. 
Variabel 7. Längd i· .mm. 
Variabel 8. Bredd i mm. 
Variabel 9. Tjocklek i mm. 
Variabel 10. Retuschtyp. O=inga retuscher 

l=jämna parallella retuscher 
2=ojämna retuscher 
3=otydliga retuscher 
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Variabel 11. Slagteknik l=plattformsteknik 
2=stötkantsteknik 

3=kombinerade tekniker 
4=går ej att avgöra 

Variabel 12. Fyndplats X-koordinat. 
Variabel 13. Fyndplats Y-koordinat. 

Variabel no. .. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 .i. 

24300 oa 10 o oo 70 43 30 2s st 35 7-t 
23024 02 21 1 32 70 4-0 36 18 2 1 35 74 
23670 01 10 0 00 70 42 33 19 2 1 35 78 
19370 12 oo o oo oo oo oo oo o 2 36 ee 
21310 07 12 O 00 90 41 32 16 3 2 34 71 
24360 15 !O O 00 90 56 37 18 3 2 35 74 
20500 12 00 0 00 00 00 00 00 0 2 35 72 
24510 12 00 0 00 00 00 00 00 0 2 35 78 
23220 13 00 0 00 00 00 00 00 0 2 36 75 
20560 15 10 0 00 55 48 31 16 3 2 34 70 
22950 13 00 0 00 00 00 00 00 Ci 3 35 74-
24520 12 00 0 00 00 00 00 00 0 2 35 78 
24230 10 20 0 00 75 37 27 19 3 2 35 78 
25400 12 00 0 00 00 00 00 00 0 4 35 75 
24250 15 10 (I 00 SO 34 030 12 3 f 35 74 
23025 12 00 0 00 00 f..10 00 l)O O 3 35 75 
22000 13 00 0 00 00 00 00 00 0 2 35 77 
24260 01 30 0 0(1 65 42 30 16 2 2 35 74 
24530 02 11 1 18 9(i 26 19 09 2 1 35 70 
25170 15 12 0 00 80 31 26 11 3 2 35 74 
24200 12 00 0 00 00 00 00 00 0 2 36 75 
19870 12 00 0 00 00 00 00 00 O 3 36 76 1 

23023 13 00 0 00 00 00 00 00 0 2 35 74-
25510 12 00 0 00 00 00 00 00 0 2 37 74· 
22920 13 00 0 00 00 00 00 00 0 2.35 74 
24430 13 00 0 00 00 00 00 00 0 4 35 78 
23980 03 10 1 12 90 14 12 05 3 1 37 83 
23026 02 10 1 22 60 32 26 11 2 3 35 74-
24340 01 10 0 00 80 31 2! 15 2 2 35 75 
!!3990 12 00 0 1)0 00 00 00 00 0 3 37 83 
22930 01 10 0 00 75 38 26 15 3 2 35 74. 
23160 Ql 11 1 13 85 21 15 10 1 1 36 75 
23700 12 00 0 00 00 00 00 00 0 2 37 82 
24270 10 10 0 00 75 31 24 14 2 3 35 74 
19960 13 (10 O 00 00 01) 00 00 0 2 36 7? 
23022 15 10 O 00 70 44 27 11 3 1 35 74 
23040 12 00 0 00 00 00 00 00 0 2 35 74 
2siso 15 10 o oo ao 32 22 09 3 4 35 74 

(" 



60. 

Variabel .no. 1 2 3 4 5 6 7 8 S 10 11 12 13 

19990 02 11 1 22 7~ 37 17 11 2 2 36 76 I 

22940 13 00 0 00 00 00 00 00 (I 2 35 74 
19880 13 00.0 00 00 00 01) 00 0 2 36 76 
25360 12 00 0 00 00 00 00 00 O" 2 35 75 
24240 15 12 O (10 70 34 31 13 2 2 35 75 
·03400 01 11 1 14 80 32 16 11 2 1 40 84 
·1998(1 13 1)0 0 00 00 (10 00 00 0 2 36 76 
~3080 12 00 O 00 00 00 00 00 0 2 35 75 
24290 15 11 0 00 80 36 30 09 3 1 35 74 
22380 01 30 1 18 90 33 22 12 2 1 33 75 
24010 02 10 0 00 85 31 16 12 2 1 37 82 
23630 01 30 1 11 85 17 13 06 2 1 37 83 
23640 01 12 0 ,00 85 17 06 09 1 1 37 83 
23210 01 12 1 16 65 21 17 08 1 1 36 75 
23140 01 11 1 19 85 21 20 11 1 1 36 75 
242.10 12 00 0 00 00 1)0 00 00 0 2 36 75 
25330 01 20 1 15 81) 20 19 06 1 1 35 75 
24320 03 11 1 18 85 20 18 12 2 2 35 75 
23960 01 11 1 14 80 18 15 07 1 1 37 83 
2.5500 01 11 1 12 85 25 19 10 1 1 37 74-
19950 12 00 0 1)(1 00 00 00 00 I) 2 36 77 
20000 02 11 0 00 80 16 11 06 2 2 36 76 
19920 13 00 0 00 00 00 00 00 0 3 36 75 
24280 02 20 0 00 80 23 19 10 2 2 35 74 
23050 02 11 0 1)1) 85 17 13 08 2 1 35· 74-
23360 15· 11 0 1)0 45 23 15 05 3 1 36 75 
25760. 03 11 1 19 80 22 2.0 10 1 2 37 76 
23230 13 00 0 1)0 00 00 00 00 0 2 36 75 
254-50 12 00 0 00 00 00 00 00 0 3 35- 75 
23660 02 30 0 00 85 19 17 10 2 1 37 82. 
23180 13 00 0 00 00 00 00 00 0 1 36 75· 
24330 01 11 1 18 90 23 22 09 3 1 35 75 
23130. 02 11 0 00 85 22 12 13 2 1 35" 75 
2'5050 13 00 0 00 00. 00 00 00 0 2. 35 75 
19970 13 00 0 00 00 00 00 00 0 1 36 77. 
19610 01 10 1 13 60 23 17 (t7 3 1 35 76 
19910 02 11 0 00 75 22 08 08 1 1 36 76 
25520 02 20 0 00 80 30 13 1~ 2 1 37 74. 
25440 13 00 0 00 00 00 00 1)0 0 1 35 75 
23890~04 11 0 00 70 22 20 08 2 1 37 82 
23120 01 11 1 16 90 28 21 11.2 13575-
23121 01 11 1 16 85 28 21 11 2 1 35 75 
30320 13 00 O 00 00 00 00 00 0 2 35 72 
25070 01 20 1 16 75 20 19 2.1 1 1 37' 74: 
24310 03 12 1 18 90 2.1 20 12 2 1 35 75 
22990 12 1)0 0 00 00 00 00 00 0 4 35- 70 
03040 01 11 1 21 90 26 24 16 2 2 40 8♦ 
20700 13 00 0 00 00 00 00 00 0 1 34 71 
19860 13 00 0 (10 0(1 00 00 00 0 2 36 76 
24120 02 11 o oti 70 14 12 05 2 1 37 02 



61. 

Variabel no. , 
2 3 J. L~ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

230!0 01 12 1 1, 90 22 16 08 1 1 34 78 
22090 04 11 1 19 85 32 33 14 3 1 3~ 70 
22820 01 12 0 00 95 30 26 12 3 1 35 ?2 
21440 13 00 0 00 1)0 00 00 00 0 2 34 71 
23730 13 00 0 00 00 00 00 00 O 2 37 82 
23150 01 12 1 13 90 23 14 10 2 1 36 75 
23170 oe 11 o oo es 24 12 12 2 1 36 75 
25620 01 11 1 12 85 2D 14 08 l 1 37 7S 
19890 13 00 0 00 00 00 00 00 0 2 36 76 
19620 13 00 0 00 00 00 00 00 0 2 35 76 
19900 03 11 1 19 90 21 18 08 2 1 36 76 
23750 02 20 0 00 70 18 15 06 2 1 37 82 
23250 13 00 0 00 00 00 00 00 0 2 36 75 
23190 01 11 O 00 60 27 20 06 3 1 36 7S 
23070 03 12 0 00 85 26 21 11 2 1 35 75 
23021 13 00 0 00 (Il) 00 00 00 0 1 35 74 
2:395 O 02 22 O O O 55 12 1 0 05 3 1 37 83 
23270 01 11 1 18 85 21 19 07 2 3 36 75 
2397 Q, 02 11 1 21 85 21 16 09 l 2 37 83 
23870 13 00 0 00 00 00 00 00 0 1 37 82 
23330 13 00 0 00 00 00 00 00 0 1 36 75 
25600 13 00 0 00 00 00 00 00 0 2 37 75 
21080 13 00 O 00 00 00 00 00 0 1 35 71 
21240 15 12 0 00 80 41 29 14 3 2 34 72 
23410 01 12 1 20 85 23 21 09 2 1 35 71 
20980 13 00 0 00 00 00 00 00 0 2 36 72 
20420 01 11 0 00 80 28 14 10 2 t 35 71 
21450 12. 00 0 00 00 1)0 00 00 O 4 34 71 
20690 12 00 o.oo 00 00 00 00 O 3 34 71 
20440 13 00 0 00 00 00 00 00 0 3 35 72 
21370 01 12 1 16 85 22 20 11 1 2 34 71 
21420 13 00 O 00 00 00 00 00 0 1 34. 70 
20930 01 11 1 16 80 26 19 10 2 l 35 71 
21390 13 00 0 00 00 00 00 DO O 2 34 71 
23400 12 00 0 00 00 00 00 00 O 4 35 71 
20850 13 00 0 00 00 00 00 00 0 2 35 77 
22870 12 00 0 00 00 60 00 00 0 2 35 71 
2119001 1 12 1 23 80 26 24 11 3 1 35 71 
,21010 02 11 1 24 '?5 24- 21 07 2 2 35 71', 

, 21230 13 00 0 00 00 01} 00 00 0, 2. 34 72. 
202\50 01 11 0 00 80 32 18 10 3 2 35 72 
22590 12 00 0 00 00 00 00 00 0 2 35 70 
20580 01 11 l 19 80 29 21 12 2. e 34 72 
21470 02 12 0 00 95 41 23 11 3 t 34 71 
21000 01 12 0 00 85' 22 15 08 2 1 36 7'2 
20290 01 12 i 16 90 25 19 09 2 1 35 72 
22300 02 11 0 00 90 2t 12 ll 3 1 33 71 
222!50 01 20 1 12 80 24 18 13 1 1 35 72. 
22440 01 ·11 1 17 9·0 29- 1.9 09 i2 2 34 72 
21150 03 11 1 16 75 a!:5 21 14 2 2 34, 72 



62. 

Variabel no. ·1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

• 21930 01 11 1 20 75 34 21 15' 3 2 34 72 i 
2342 0 03 12 0 0 0 8 0 2 0 17 1 0 2 1 35 71 I 

21310 01 12 1 16 80 29 17 09 2 2 34 71 
. 21090 13 00 0 00 00 00 00 00 0 1 35 70 

22450 13 00 0 00 00 00 00 00 0 1 34 72. 
22030 13 00 0 00 00 00 00 00 0 2 36 71 
21410 02 11 0 00 80 17 14 13 2 1 36 71 
20590 13 00 0 00 00 00 00 00 0 1 34 72 
22350 13 00 0 00 00 00 00 00 0 2 33 71 
20870 01 11 1 16 75 22 1~ 07 2 2 35 72 
20370 01 11 1 19 75 23 19 06 2 1 35 71 
20410 01 11 0 00 80 19 18 09 2 1 35 71 
2a110 12 oo o oo oo oo oo oo o • 35 12 
22460 01 12. 0 00 9·0 18 17 12. 1 1 34 72 
21130 13 00 0 00 00 00 00 00 0 2 34 72 
21950 13 00 0 00 00 00 00 00 0 2 34 72 
21490 13 00 0 00 00 00 00 00 0 2 34 71 
22480 02 11 0 00 ?5 19 12 06 2 1 34 72 
21140 01 12 0 00 85 14 13 08 2 13472 
20430 12 00 0 00 00 00 00 00 0 2 35 72 
20300 02 10 1 27 90 30 26 14 2 1 34 70 
22200 03 11 1 15 75 24 16 1.1 2 2 35 72 
20710 12 00 0 00 00 00 00 00 0 2 34 71 
21020 01 12 1 16 85 17 17 07 2 1 35 71 
20860 12 00 0 00 00 00 00 00 0 2 35 72 
20780 01 lt 1 19 85 29 21 08 2 1 34 71 
22100 12 00 0 00 00 00 00 00 0 2 35 70 
2242 0 02 11 1 19 90 21 18 11 2 1 3♦ 72. 
21100 13 00 0 00 00 00 00 00 0 1 34 72 
23060 12 00 0 00 00 00 00 00 0 2 34 71 
22880 1.2 00 0 00 00 00 00 00 0 3 35 71 
.20880 01 12 0 00 85 36 28 16 3 2 35 72 
14790 02 12 0 00 85 2~ 16 10 2 1 38 76 
14730 03 12 0 00 85 E.3 20 12 2 1 38 ??f. 
11520 01 11 0 00 75 32 22 11 2 1 38 74 
12330 .12 00 0 00 00 00 00 00 0 3 35 79 
14110 01 10 1 18 80 30 25 14 2 2 38 75 
12120 13 00 0 00 00 00 00 00 0 1 38 75 
12650 13 00 0 00 00 00 00 00 0 1 39 83 
12450 ,.2· 00 0 00 00 00 00 00 0 2 38 75" 
14720 13 00 0 00 00 00 00 00 0 2 38 75 
12500 12 00 0 00 00 00 00 00 0 2 38 7~· 
13770 13 00 0 00 00 00 00 00 0 2 38 75 
13800 02 11 0 00 85 15 10 08 1 1 39.75 
15820 13 00 0 00 00 00 00 00 0 2 39 84 
19780 02 11 0 00 90 35 20 09 1 2 36 75 
12430 03 10 1 16 90 24 21 09 2 1 38 7~ · 
13790 02 11 0 00 80 30 26 13 2 2. 38 75 
20200 1s 11 o oo 75 27 2s 1~r 3 e 36 10 
20840 12 00 0 00 00 00 00 00 0 2 34 71 



63. 

Variabel no. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

15230 12 00 0 00 00 00 00 00 0 2 39 84 
14800 01 11 1· 23 7'5 39 24 12/2 2 38 76 
12180 01 12 1 17 70 24 20 08 3 1 3577 
14770 01 11 1 18 85 26 18 15 2 1 38 76 
21270 02 11 0 00 80 28 20 13 2 1 34 72 
22540 12 00 0 00 00 00 00 00 0 2 34 70 
15260 01 11 1 14 80 25 17 09 2 2 39 84 
14350 13 00 0 00 00 00 00 00 0 2 38 75 
12080 01 12 0 00 80 29 24 14 2 1 38 74 
12270 02 12 1 23 85 28 22 08 2 1 38 75 
23320 13 oo o oo oo oo oo oo o e 36 11 
21210 13 00 0 00 00 00 00 00 0 1 34 72 
11900 12 00 0 00 00 00 00 00 0 2 39 76 
11980 13 00 0 00 00 00 00 00 0 1 39 76 
11630 13 00 0 00 00 00 00 00 0 1 38 76 
14950 12 0(1 0 00 00 00 00 00 O 2 38 76 
13210 13 00 0 00 00 00 00 00 0 2 35 75 
13430 13 00 0 00 00 00 00 00 0 2 39 83 
11930 02 11 0 0(1 85 18 14 10 2 1 39 76 
11340 01 11 1 27 80 29 27 1:3 2 2 39 76 
12310 02 20 0 00 50 16 12 06 2 1 38 76 
11800 01 11 1 15 75 24 19 18 2 1 39 76 
12550 13 00 0 00 00 00 00 00 0 2 39 82 
13220 15 10 0 00 50 26 20 11 3 1 39 82 
1133 0 12 0 0 0 (I O O O O O O O O O O 2 39 76 ~ 
11990 01 11 1 08 85 28 16 16 2 2 39 76 
11940 13 ÖD O 00 00 00 00 00 0 1 39 76 
12000 01 11 1 15 80 19 15 12 2 1 39 76 
13480 02 12 0 (Il) 85 21 12 09 1 1 39 83 
13470 12 00 0 00 00 00 00 00 0 2 39 83 
12300 13 !)0 0 00 00 00 00 00 0 1 38 76 
14490 01 11 0 1)0 85 26 31 12 2 1 38 76 
12350 13 01) 0 0(1 00 00 00 00 0 2 38 76 
12360 13 00 0 1)(1 00 00 OCI 00 0 l 38 76 
11310 02 20 0 00 50 27 18 10 1 2 39 76 
13161) 13 00 0 00 00 00 00 00 0 1 39 82 
11920 03, 11 0 00 85 21 19- 09 2 1 39 76 
11710 1.3 0(1 0 00 00 00 00 00 0 2 39 77 
11970 13 00 0 00 00 00 00 00 0 1 39 76 
19990 13 00 0 00 00 00 00 00 0 1 36 76 
11460 13 00 0 00 00 00 00 00 0 1 39 77 
13290 13 00 0 00 00 00 00 00 0 1 39 83 
13340 02 12 1 ·15 90 18 14 09 2 1 38 82 
12630 13 00 0 00 00 00 00 00 0 2 39 83 
12660 13 00 0 00 00 00 00 00 0 1 39 83 
03490 02 11 0 00 90 30 24 12 2 3 39 85 
13490 13 00 0 00 00 00 00 00 0 l 39 83 
14580 01 .11 1 12 85 17 14 08 2 1398♦ 
13230 13 00 0 00 00 00 00 00 0 1 39 83 
13300 13 00 0 00 11)0 00 00 00 0 1 39 83 



64. 

Variab"el no. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

14860 01 11 0 00 85 19 19 11 2 1 39 84 
14600 01 12 0 00 80 20 17 08 2 1 39 84 
13570 03 11 0 00 85 18 17 08 2 1 39 83 
1s1so 13 oo o oo oo ·oo oo oo o 1 38 83 
1295 0 O 1 11 1 15 85 26 17 14 1 1 39 82 
13400 13 00 0 00 00 00 00 00 0 1 39 83 
1483 0 02 11 1 14 85 22 18 09 2 1 39 84 
14610 13 ·00 0 00 00 00 00 00 0 2 39 84 
03510 02 12 0 00 85 31 21 17 3 t 39 85 
13420 13 00 0 00 00 00 00 00 O 2 39 83 
13270 13 00 0 00 00 00 00 00 0 1 39 83 
13280 01 12 1 19 90 27 22 12 2 1 39 83 
19550 02 11 0 00 75 25 22 12 2 1 32 69 
15850 01 11 0 00 75 21 20 06 2 1 39 84 
03soo-02 11 1 26 ·90 2s 20 1e 2 1 39 s5 
14050 13 00 0 00 00 00 00 00 0 1 39 7~ 
13410 01 11 0 00 85 29 17 12 3 2 39 83 
13440_12 oo o oo oo·oo oo oo o e 39 83 
0)3420 12 00 0 00 00 1)0 00 00 0 2 40 84 
15170 12 00 0 00 00 00 00 00 O 2 39 84 
14590 13 00 0 00 00 00 00 00 0 1 39 84-
13840 02 11 l 18 75 19 17 08 2 l 38 75 
12170 12 00 0 00 00 00 00 00 0 2 38 75 
14070 01 12 1 18 90 28 24 14 2 2 38 75 
15140 01 12 O 00 85 25 19 10 2 1 38 75 
14000 01 12 1 20 90 36 27 12 2 2 38 75 
14650 13 00 0 00 0(1 00 00 00 0 2 38 75 
14640 12 00 O 00 00 00 00 00 0 2 38 7!t 
13750 12 00 0 00 00 00 00 00 0 2 38 ~· 
13970 02 11 1 19 75 232313 2 1 38 75 
14310 01 12 1 • 18 90 26 19 10 2 1 38 75 
12040 01 12. 1 17 90 26 19 09 2 1 38 75 
13650 13 00 0 00 00 00 00 00 0 1 38 75 
14850 13 00 0 00 00 00 00 00 0 1 38 75 
13730 13, 00 0 00 00 00 00 00 0 2 38 7~ 
13080 01 11 0 00 85 21 13 08 2 1 38 83 
,13720 02 11 0 00 85 20 14 ,08 1 1 38 nJ 
13830 03 12 0 00 90 25 22 17 2 1 38 75 
14690 02 11 0 00 80 20 16 11 1 1 38 75 
15190 01 11 0 00 90 24 19 08 3 2 38 75 
14010 01 12 1 22. 90 26 20 10 3 1 ,38 nJ 
13880 13 00 0 00 00 00 00 00 0 2 38 75 
14890 13 00 0 00 00 00 00 00 0 2 38 ~ 
13960 01 11 1 14 90 22 15 09 2 1 38 75 
15130 13 00 0 00 00 00 00 00 0 1 38 ~ 
13690 01- 12 1 15 90 22 16 10 2 1 38 n!J 
14140 02 11 0 00 80 23 19 11 3 2 38 r.5 
14040 13 00 0 00 00 00 00 00 0 1 38 75 
14910 03 12 0 00 90 21 17 12 2 1 38 7S 
1S080 13 00 0 00 00 00 00 00 0 4 38 '?S. 



65. 

Variabel no. 1 • ·2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

·14328 02 12 0 00 8~ 29 18 12 2 1 38 75 
13850 13 00 0 00 00 00 00 00 0 1 38 ?'S 
109?'0 13 00 0 00 00 00 00 00 0 2 34 86 

'-' 11540 02 11 0 00 85 23 18 08 1 1 42 78 
03430 02 11 1 19 85 22 19 11 2 1 42 83 
13250 13 00 0 00 00 00 00 00 0 2 39 83 
13140 13 00 0 00 00 00 00 00 0 2 39 82 
13240 15 11 0 00 80 37 21 12 3 2 39 83 
11010 01 12 O 00 80 34 25 13 2 1 34 88 
02940 02 11 1 12 85 16 13 08 1 1 34 88 
03070 02 12 0 00 85 22 15 07 2 1 42 79 
03410 13 00 0 00 00 00 00 00 0 2 41 84 
14810 02 11 0 00 85 16 12 06 2 1 38 75 
14870 01 20 0 00 60 14 10 07 2·1 38.7S 
02660 02 12 0 0(1 80 25 21 08 2 2 33 88 
02930 13 00 0 00 00 00 00 00 0 2 34 88 
03800 13 00 0 00 00 00 00 00 0 2 42 80 
0371 o 02 11 1 17 s!S 19 11 09 e 1 42 so 
12060 13 oo o oo oo ao oo oo o 1 38 7~ 
13890 oe 1~ 1 13 es 15 13 10 2 1 38 75 
11110 12 00 0 00 00 00 00 00 0 4 33 87 
02640 01 11 0 00 90:30 24 10 2 1 33 86 
03080 02 11 0 00 80 29 28 1!5 1 1 42 79 
03720 01 11 1 16 90 20 20 11 2 1 40 80 
13940 01 11 t 13 85 24 16 09 2 1 38 75 
14900 01 11 1 13 70 22 16 09 1 1 38 75 
11160 13 00 0 00 00 00 00 00 0 2 34 88 
02650 03 11 0 00 75 25 20 09 2 2 33 88 
06200 01 11 0 00 80 ~2 24 11 2 2 42 83 
03390 13 00 0 00 0.0 1)0 00 00 0 2 38 84 
14880 01 12 1 15 90 26 21 10 2 1381, 
12,..70 1-3 Otl O 00·00 00 00 00 0 1 38 7S· 

" 



66. 

Bilaga 2. 

Frekvenstabeller, histogram och statistik över 
variablerna. 

ve lJWI· 
' ~ 

llELAT?YE ADJUSTED 
ABSOLUTE FRE'Q f1IEO 

CfffE'IOR't' LMIEL CODE FAEQ <PCT> (PCl) 

mM>< illNDSkRAPff 1. 8♦ 26.2 26.2 

ICIIM>C SlDSl(RRPft 2. 56 17.5 !7.5 

IUIDSkRAM 3. 16 s.o 5.0 

aAIC: JiNDSkRAPft 4. 2 .6 .6 

NITCHED SIDSICRftPA. 7. 1 .3 .3 

TtlffllAD jiiji;l)SK~ I O. 2 .6 .6 

ki1llM 12. 47 14.7 l ♦.7 

fWU.A6 13. 99 30.9 30.C) 

(Ut'. 
nft( 

<Pt:T> 

26.2 

«3.8 

48.1 

49'.4 

49.7 

,o.3 
~-0 

95.9 

ltU.nU.lff ~• IS. 13 4.1 4.l itt.a - - -1tJfAL. 320 100.c 100.0 

- ~. 

CCIIIE 
I 

1 .. ·········••o-•··················••&1••········ ( M> l ta:INYEX MttDSKRAPft 
l 

2 • .............................................. < 56) 

I kDNYEX SlDSKRAPft 
X 

3. ~ ....... < 16) 
? RUtiDSkRAf>ff 
I 

4 ... < 2> 
l RAK M»SKRAPA 
I 

7. - < t> 
I NOTCHED SlDSKRfiP'ft 
I 

IO ... < 2> 
I TANDAD 1'ND~ 
I 

te .. ..................... _ ....... ,, •• u. ( 4,7) 

l KMNA 
I 

t3 .............................. ~, ........................................... ~ < ~> 
l fWSLA6 • 

, l 
·1s ......... < 13> 

I T?LL.Fk1.l'.6T REDSl<AP 
1 
l•••••••••'•••••~•••I•••••••••t•••••*•••l•••••••~•l 
• fl ~ " " ~ 
/'.flRUENCV 

~ CillSa 310 ltlffUtE. CtlSES 0 



67. 

Y3 SKADfl. 

I 
RELATlYE ADJUSTED CUl't 

AISDLU"f"E FREQ FREQ FREQ 
CRTEGDRY L~!IEL CODE FREQ <PCT> <PCT> (PCT) 

HMT 10. 18 5.6 10.3 10.3 

HMT HETEROGENT 11. ~3 29. 1 53.4 63.8 

HMT HONDGENT 12. ♦7 14.7 27.0 90.8 

1"6R TYDL16ft Sl(A!IOR 20. 10 3.1 ~-7 96.6 

MJUkT 21. t .3 ~6 w.1 

KJUK't DREGEUIUNDET 22. l .3 .6 97.7 

tcllAFTIGA ~N!OR 30. 4 1.2 2.3 108..0 

• 146 4S.6 NJSUNS - -
1tffll.. 321 100.1 100.0 

,, 
Y.I ~ 

CIIDE 
r 

10 ............... ( 18) 
I HART 
1 

11 ....................................... ~ ................................ < 93> 
I HAAT HETEP.OGEKT 
I 

12 ............................. < 47> 
I HMT HIJl'Q;El'tT 
l 

20 ••••••• < 10) ~ 

I INGA TVDLIGR S~ADDR 
j 

21 .... < t) 
l ftJUl<T 
I 

22 .. - < l) 
I ftJUKT DRE&ELJIUNDET 
I 

30. - < 4) 
1 l<RAFTIGlt SKADOR 
I 
1 •••••••• ~~ ••••••••• 1 ••...•... 1 ...•.. : .• r ...... ~ .. 1 
0 20 40 .60 80 100 
FREQUENCY 

WIL.a CASn 174 "ISSIPl6 CASES t~ 



68. 

..,... ·.SICAFffl 

RELATIYE ADJUSTED tutt 
ftlSOLUTE FREQ FREQ FREQ 

,c:,,THDR'r Ulla.. CDDE FREQ <PCT> <PCT> <PCT> 

SICAFntt"6$$KAM 1. 83 25.9 100.0 100.0 

0 237 74.1 "ISSIN6 --- - -
TIITIIL 320 100.0 100.0 

Y5 SKAFTBR 

RELATIYE ADJUSTED cur, 
ABSOLUTE FREQ FREO FREQ 

CftTE6DRY UIIIEL caDE FREQ <PCT> <PCT> <PCT> 

e. l .3 1.2 1.2 

11. 1 .3 1.2 2.4 

12. 6 1.9 7.2 9.6 

13. 6 1.9 7.2. 16.9 

14. s 1.6 6.0 22.9 

15. ·9 2.8 10.8 33.7 

16. ·l3 ... 1 15.7 49.4 

17. ... 1.2 4.8 54.2 

1e.· u 3.4 13.3 67.:S 

19. 11 3.4 13.3 80.7 

20. 3 .9 3.6 84.3 

21. 2 .6 2.4 86.7 

22. 3 .9 3.6 90.4 

23. 3 .9 3.6 94.0 

24. l .3 1.2 9S.2 

26. l .3 1.2 96.4 

27. 2 .6 2..4 98.8 

32~ 1. .3 1.2 100. 0 

0 237 74.1 "ISSil't6 ---
.TDTAL 320 100.0 100. 0 



69. 

V6 VINkEL 

RELRTIYE ADJUSTED CUPf 
RISDLUTE FRfQ FREQ FREQ 

CRTE&ORV LABEL CODE FREQ (PCT) <PCT> <PCT> 

4e. ,. .3 .6 .6 

s-o. 4 1.2 2.3 2., 

~- 2 ., 1.1 4.0 

60. ... 1.2 2.3 6.3 

~- 2 .6 1.1 7.:5 

70. 10 3.1 S.7 13.2 

r-5". 22 6.9 12.6 2:5.9 

80. 37 U.6 21.3 47. 1 

8~- S3 16.6 30.S .'77.6 

90. 37 11.6 21.3 98.9 

9:,. 2 .6 1.1 100.0 

0 146 4e.6 "ISSIN6 --- ---
TOTAL 320 100.0 100.0 

. 
.... 

I 
V6 YINl<EL 

CODE 
I 

..e. - ( .D 
I 
1 

so. - ( ♦) 

1 
I ~-.. ( 2) 

I 
t 

60 • ..., < .... 
l 
I 

65 • .. ( 2) 

1 
I 

70 . •••••• < l«t 
l 
I ~-............ ( 22) 

r 
1 ....................... ( 37) 

I 
I .,_ ............................ ( '3) 
I 
l 

90 • •••••••••••••••••••• < 37> 
1 
l 

"· .. < 2> 
I 
I 
1 .••.••••• 1 •..•••.•• J ••••••••• 1 .•••••••• 1 ••••.•••• 1 
0 20 40 60 80 uo 
FREQUENCV 

W1L1• mus 174 "ISSIN5 CMa 146 • 



70. 

VMIAILE Y7 LMGD 

MEM 25.6♦9 STD ERR .!S47 STD DEV 7.213 
YflltlAl'ICE ,a·.G2t l<~TDSIS 1 -~7 SkEWNESS 1.009 
Ml"ll"llm 12.000 NA><lNlm 56.000 Stm 4463.000 
C.Y. PCT 28.120 ·" c.t. 24.S70 TD 26.729 

Wl..111 CMES 17♦ ftlSSIH& CftSES 146 

WIJt!AILE Y8 JRED]) 

111M 19.477 STD ERR .4tS STD DEY S. ♦74 
YMIANCE 29.962 tcURTDStS .S82 SkEWNESS .623 
l't!Mll'Ut 6.000 MXlNUN 37.000 StJN 3389.000 
C.Y. PCT 28.lo-t .9S C.I. 18.658 TD 20.296 

-..1DCASES 17♦ "ISSJN6 CASES 146 

WIUAILE ff TJOCI( 

11111N 10.741 STD ERR .250 STD DEY 3.294 
9fltIAttCE J0.8'2 l<URTDSIS t.714 Sl<EWNESS .943 
,-ININUft s.ooo MXIHUN 25.000 SUtt 1869.000 
LV-. PCY S0.'68 ·" c.1. I I0.248 TD u.234 

-..taCMU 17♦ NISSIN&,CASES 146 

YU TEIOIIK 

RELATt\ll; ADJUSTED cu,t 
ABSDLUTE FREQ FREQ 

Q\TE6DRV LAIEL CIJIIE. FREQ <PCT> <PCT> 

f'LATTFrltl't I. 164- Sl.3 51.3 

STlffl<ANT 2. 133 41.6 4-1.6 

ICINIINMT a. 14 4.4 ...... 
WE.JATTAY611M· 

• ~· 9 2.8 2.8 -
TrffRL 320 too.o ioo.o 

Vtl TBQtlk 

I 
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