


Abstract 

Uppsatsen behandlar fyndmaterial från sex boplatser vid 
Umeälven. Uppsatsens syfte är att utifrån det av Forsberg 
föreslagna bosättningsmönstret för Luleälv belysa skillnader 
och likheter i bosättningsmönster mellan de två älvdalarna. 
Det undersökta fyndmaterialet består främst av skrapor. 
En bruksskadeanalys utfördes för att undersöka om skraporna 
använts på hårda eller mjuka material. 
I samband med detta gjordes även experiment med kvartsit-
skrapor. Enligt Forsberg bör olika boplatstyper uppvisa 
skillnader i avslags- och artefaktspridning. En rumslig analys 
utfördes därför på de sex boplatserna. De två typerna av 
analys pekar på stora likheter i bosättningsmönster de två 
älvdalarna emellan, men vissa skillnader vad gäller 
boplatsernas utseende kunde fastställas. 
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Exempel på skrapor frin de undersökta boplatserna, 
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1. INLEDNING 

Denna uppsats behandlar material från sex boplatser vid 
Umeälven. Det studerade materialet består främst av skrapor. 
Målet med uppsatsen har varit att studera bruksskador på 
skraporna, samt att med hjälp av spridningskartor se om olika 
aktivitetsytor kan påvisas. Detta för att ytterligare undersöka det 
bosättningsmönster som har påvisats vid Lule och Ume älvdalar 
av Lars Forsberg (1985:274). De boplatser som har utvalts är av 
olika karaktär t.ex. basboplatser, aktivitetslokaler samt en transito-
boplats (Forsberg 1985:272). Av de utvalda boplatserna ligger tre 
stycken i förfjällsområdet och två boplatser ligger i skogslandet; en 
boplats ligger i gränsområdet mellan skogsland och 
förfjällsområdet. 

En bruksskadeanalys har utförts på skraporna för att avgöra vilka 
material som skraporna har använts på. Då redskapsmaterialet 
till stor del bestod av kvartsit medförde detta vissa problem, 
eftersom referensskraporna från tidigare experiment (Broadbent 
& Knutsson 1975: 113-128) bestod av kvarts. Ett experiment 
utfördes därför med kvartsitskrapor tillverkade av Errett 
Callahan (se kap 3.3 ). För att försöka avgöra vilken funktion en 
boplats har haft, måste man undersöka om det har funnits olika 
aktivitetsytor på boplatsen och vad som har utförts på dessa. 
Olika boplatskategorier bör uppvisa olika typer och 
sammansättningar av aktivitetsytor. 

1.1 FRÅGESTÄLLNING 

Enligt Forsberg skulle likartade bosättningsmönster råda längs 
Lule och Ume älvdalar (1985:271). Genom att genomföra 
rumsliga analyser samt bruksskadeanalys på material från olika 
boplatstyper, bör en mera ingående kunskap om aktiviteterna på 
dessa olika boplatser kunna belysa skillnader eller likheter 
mellan de två älvdalarnas bosättningsmönster. 

2. TIDIGARE FORSKNING 

Forskning rörande Norrlands förhistoria startade först under 
1880-talet och dominerades under åren 1900-1940 av tre personer: 
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O.B.Santesson, Gustav Hallström och Knut Tinnberg. 
O.B.Santesson upptäckte t.ex. stenåldersboplatsen vid Överveda i 
Nordingrå socken i Ångermanland (Baudou 1977). 

Under åren 1940-1%0 upptäcktes flera tusen boplatser i samband 
med undersökningar för vattenkraftsutbyggnaden. Utgrävningar 
genomfördes på ca.200 av dessa boplatser. 

Norrlandsforskningen dominerades under 1960- till slutet av 
1970-talet av olika projekt: Nordarkeologi under ledning av Hans 
Christiansson och Norrlands Tidiga Bebyggelse (NTB) under 
ledning av Evert Baudou och Margareta Biörnstad. Efter 1975, då 
arkeologiska institutionen startade vid Umeå Universitet, har 
bl.a. det tvärvetenskapliga Luleälvsprojektet genomförts. 

En av svårigheterna beträffande stenåldersmaterial har varit 
kronologin, främst p.g.a. att inga eller få stratigrafiska skikt bildas 
och att material från olika perioder kan vara blandade. 

Projektet Norrlands Tidiga Bebyggelse (NTB) inriktades främst på 
de kronologiska problemen. Ett flertal stratigrafiska boplatser från 
olika tidsperioder i mellersta norrlands inland undersöktes. Ett 
resultat av detta projekt är det kronologiska schema som 
publicerades 1978 av Evert Baudou (1978:8-18). Detta schema 
omfattar tiden 4.500 f.Kr-Kr.f. (kalibrerat) och baseras på C14 
dateringar och stratigrafier från sju boplatsområden. 

Tiden från 4.500 f.Kr. - 2.500 f.Kr. karaktäriseras av en anvädning 
av kvarts och skiffer som råmaterial vid redskapstillverkning. 
Av kvarts tillverkades främst skrapor. Knivar och spetsar 
tilllverkades genom slipning av skiffer. 

Under perioden 2.500 f.Kr.-1.500 f.Kr. övergår man gradvis till att 
utnyttja kvartsit som råmaterial till verktyg. Kvarts och skiffer 
minskar i betydelse. Under denna period är depåer av 
sydskandinaviska flintyxor kända, t.ex. från Bjurselet vid 
Byskeälven (Christiansson 1970). 

Under perioden 1.500 f.Kr.-0 finner man på boplatserna även 
asbestmagrad keramik. Kvartsit dominerar nu vid 
redskapsframställning och man tillverkar bl.a. flathuggna spetsar 
med tvär bas. 
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I den tidigare forskningen finns även ett antal 
bosättningsmönster föreslagna. De flesta av dessa modeller är 
synkrona, d.v.s. ett visst bosättningsmönster råder under en viss 
period. Baudou menar att det under tidig- och mellanneoliticum 
fanns ett samband mellan bottenhavskusten och inlandet i form 
av säsongsvandringar (Baudou 1977:125-129). Under bronsåldern 
föreslår Baudou en modell av två separata system: ett sedentärt 
system i kustområdet och ett subneolitiskt system i inlandet som 
karaktäriseras av säsongsvandringar mellan skogsområdet och 
förfjällsområdet (1972:20). 

Gaustad har föreslagit en modell med säsongsvandringar mellan 
det svenska förfjälls- och fjällområdet till den norska 
atlantkusten (1969: 86-93). Broadbent menar att det ca. 3.500 f.Kr. 
fanns i det närmaste permanenta bosättningar vid 
bottenvikskusten som i huvudsak utnyttjade de marina 
resurserna (Broadbent 1979:189 - 198). 

De skärvstensvallar som finns i Västerbottens inland och i 
Jämtland är från tiden 4.000 f.Kr. - 2.000 f.Kr. Dessa 
skärvstensvallar ligger i grupper och enligt Lundberg (1985:82) 
skulle dessa ha fungerat som "base camps" som beboddes under 
större delen av året. 

Forsberg menar att det under 1.500 f.Kr. fanns ett 
bosättningsmönster med vinter/ vår/ sommarbosättning i 
skogslandet och sen-sommar /höstbosättning i förfjällsområdet 
vid Lule och Ume älvdalar (1985:271). Bosättningsmönstren är i 
huvudsak sammanställda ur Forsberg 1985. 

Det finns få arbeten publicerade som behandlar rumsliga analyser 
av boplatser i Norrland. Orsaken till detta är främst att man 
tidigare ansåg att det var omöjligt att urskilja olika aktivitetsytor 
p.g.a. att materialet på en boplats kunde vara från helt skilda 
bosättningsf aser. 

Broadbent (1979) har undersökt fyra kustboplatser och anser att 
det går att urskilja två olika typer av aktivitetsområden: områden 
som har använts för allmänna, ofta förekommande aktiviteter 
och områden som har använts för mera specialiserade 
aktiviteter. 
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Christiansson har i sin undersökning av "Kungaudden" i Tärna 
socken (1969) funnit timglasformade avslagskoncentrationer, 
som han menar beror på att verktygsmakaren har stått på knä 
och avslag har hamnat framför och mellan verktygsmakarens 
knän. 

M.A.Östberg (1972) har vid undersökningar av tre boplatser i 
Dalarna funnit att spridningen av avslag från kvarts, flinta och 
kvartsit är olika. Det är främst spridningen av kvartsitavslag som 
avviker. 

Forsberg (1985) har undersökt boplatser vid Lule älv och Ume 
älv. Genom multivariata analyser, resursanalyser, topografiska 
analyser och rumsliga analyser har en modell för olika 
boplatstyper föreslagits. Denna modell baseras främst på boplatser 
från Lule älv. Ofta igenkommande mönster på olika boplatser 
tyder på viss kronologisk samtidighet. Boplatser där få eller inga 
mönster kan urskiljas och där redskapstyper från skilda perioder 
påträffas har utnyttjats upprepade gånger under en lång 
tidperiod. Boplatsernas avslagskoncentrationer har ofta ett 
likartat utseende. Dessa jämförs med avslagskoncentrationer från 
Maglemoseboplatser som av danska arkeologer har tolkats som 
hyddgolv. En profilritning av en sådan avslagskoncentration från 
Keddek, Jokkmokks sn samt ett foto från samma plats där en 
cirkelformad vall kan urskiljas styrker detta förslag. 

Sanden (1987) har i sin undersökning av en boplats i Vuollerim 
kommit fram till att boplatsen kan ha använts som en basboplats 
under vintern, men den kan även ha använts under andra 
årstider. Detta baserar han främst på att hyddan har betydande 
uppvärmningsanläggningar. Han har även jämfört skadorna på 
skraporna med materialet från Lundfors, vilken har klassats som 
en basboplats som har använts under hösten och vintern 
(Broadbent 1979). 

2.1 PRESENTATION AV MATERIALET 

Det material som har undersökts kommer från sex boplatser 
utmed Umeälven. En boplats ligger i Lycksele socken, tre 
boplatser ligger i Stensele socken och två boplatser ligger i Tärna 
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socken. Boplatserna stammar från perioden ca.1.500 f.Kr-Kr.f. 
(Forsberg 1985:169-172). 
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Fig.1. Översiktskarta över Umeälven. • 

Materialet består främst av skrapor från de olika boplatserna. 
Antalet skrapor per boplats varierar från 3 st. till 101 st. 

De sex boplatserna är av olika karaktär: en basboplats i 
skogslandet (Lycksele 19), en basboplats i förfjällsområdet (Tärna 
37), en aktivitetslokal i skogslandet (Stensele 49), två 
aktivitetslokaler i förfjällsområdet (Tärna 38 och Stensele 100) 
samt en transitoboplats (Stensele 79) som ligger i gränsen mellan 
skogslandet och förfjällsområdet (Forsberg 1985:268 f). 

2.2 BOPLATSFUNKTION 

Utgångspunkten för analysen är att det material vi finner på en 
boplats i viss mån bör avspegla delar av de aktiviteter som har 
utförts på boplatsen. Mängden och variationen i materialet beror 
bl.a. på hur länge den har använts och på antalet individer som 
har utnyttjat boplatsen samt på de aktiviteter som har utförts på 
boplatsen. En svårighet med norrländska boplatser är den 
långsamma humustillväxten som medför att inga eller få 
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stratigrafiska skikt bildas, och material från flera bosättningsfaser 
kan vara hopblandat. 

Enligt Forsberg (1985:271) har bosättningsmönstret under denna 
period (1.500 f.Kr-Kr.f.) inneburit att jakt- och fångstgrupper har 
haft ett basläger i skogslandet som har utnyttjats främst under 
vinter, vår och sommar. Under sensommaren och hösten har 
hela gruppen flyttat till ett basläger i förfjällsområdet. I baslägrens 
omgivningar har man aktivitetslokaler som har utnyttjats som 
jaktstationer eller för olika typer av materialutvinning. 
Aktivitetslokalerna har använts av ett mindre antal individer 
under kortare perioder. 

Vid de säsongsvisa förflyttningarna har transitoboplatsen 
utnyttjats. Transitoboplatsen har använts av en lokal grupp 
under korta perioder. 

För att testa denna hypotes bör vissa testimplikationer uppfyllas. 
På de boplatser som har klassats som basboplatser bör en mängd 
olika aktiviteter ha utförts och därmed bör få aktivitetsytor (ytor 
som kan knytas till en viss verksamhet) kunna urskiljas, främst 
p.g.a. att olika aktiviteter inte alltid har utförts på samma plats 
och därmed kommer de olika aktivitetsytorna att, i högre grad, 
överlappa varandra. 

På aktivitetslokaler, som har använts av ett mindre antal 
individer under en kortare period och i ett speciellt syfte, bör 
aktivitetsytor vara lättare att urskilja. 

Huvudorsaken till säsongsförflyttningarna till förfjällsområdet 
antas vara vildrensjakt under sensommaren och hösten. 
Eftersom jakt är den huvudsakliga aktiviteten utmärks dessa 
basboplatser av en, procentuellt sett, större mängd spetsar och 
bifaciala förarbeten (Forsberg 1985:89). 

Skadorna på skrapor från basboplatser i förfjällsområdet bör, i 
högre grad än i skogsområdet, vara från skinnbe~rbetning. I 
övrigt är mångfalden i redskapsinventariet lika stor på basläger i 
förfjällsområdet som på basläger i skogslandet. 

Materialet från aktivitetslokaler skall vara mindre varierat 
jämfört med material från basboplatser. Enligt Forsberg (1985:268 
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O kan främst två typer av aktivitetslokaler urskiljas: jaktstationer 
och lokaler för bearbetningsaktiviteter. På jaktstationerna 
domineras materialet av spetsar och förarbeten medan skrapor 
och kärnor dominerar i materialet på aktivitetslokaler med 
bearbetningsakti viteter. 

• 
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3. METOD 

3.1 BRUKSSKADEANALYS 

Denna analysmetod har bl.a. utarbetats av Noel Broadbent och 
Kjel Knutsson (Broadbent & Knutsson 1975:113-128). Vid sin 
undersökning använde de nytillverkade kvartsskrapor på olika 
material (tall, björk, ben och råhud). Dessa experiment visade att 
skrapning mot olika material gav olika typer av skador på 
skrapeggarna. 

Skador vid skrapning på trä utmärks av "avskiljande av små, 
breda mikrospån av avbruten karaktär, som utbreder sig utefter 
eggplanet ibland i flera lager". 

För ben "avskiljande av mikrospån av avbruten karaktär, följt av 
krossning av eggens yttersta kant, samt avskiljande av större 
retuscher från buksidan". 

För råhud (fettskrapning) "inga noterbara skador utom vid 
skrapningens slutskede, då en mikroskopisk rundning av eggens 
yttersta kant kunde observeras" (Broadbent & Knutsson 1975:127). 

Vid dessa experiment mättes även eggvinklar samt vid vilka 
vinklar som materialen bearbetades mest effektivt. Resultatet av • detta visade att trä och ben bearbetades mest effektivt med 
skrapor som hade en eggvinkel mellan 70 och 80 grader, för bästa 
bearbetning av råhud bör eggvinkeln vara mellan 55 och 65 
grader. 

Som ett ytterligare resultat av experimenten visade det sig att 
skrapor som användes på hårda material slets ut betydligt fortare 
än skrapor som användes på mjuka material. En skrapa som 
används på ett hårt material som t.ex. trä eller ben, beräknas 
behålla sin skärpa mellan 7 och 14 minuter, därefeter måste 
skrapan omretuscheras eller kastas. Skrapor som används på 
mjuka material, som skinn eller bark, beräknas behålla sin skärpa 
upp till 30 minuter (Broadbent 1979:96). 

Experimentet som gjordes av Broadbent & Knutsson (1975:113-
128) har kritiserats av bl.a. Kalle Thorsberg (1986). Thorsberg 
menar att de eggvinkelgränser som Broadbent & Knutsson får 
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fram, är dåligt underbyggda från experimenten. Thorsberg 
kritiserar även det sätt som Broadbent & Knutssons resultat har 
använts på av andra forskare,t.ex. att eggvinkel ensam används 
som en funktionell variabel ( t.ex. Rydström 1984). Knutsson 
(1988:135) har i sin avhandling bemött denna kritik och menar att 
i de fall där ett samband finns mellan eggvinkel och det material 
en skrapa har använts på, betyder det inget annat än att de 
människor som en gång använde skraporna, uppfattade vissa 
eggvinklar som mera funktionella än andra eggvinklar, på vissa 
material. 

Undersökningen av Lundforsboplatsen (Broadbent 1979) visar på 
ett samband mellan eggvinkel och bearbetat material, utom vid 
boplatsen Heden där skraporna har höga eggvinklar men en stor 
andel av skraporna har skador från mjuka material. Detta 
förklarar Broadbent med att skraporna kan ha använts för att 
mjukja upp skinn och inte för skrapning av färska hudar 
(Broadbent 1979:97). 

Även undersökningen av Norpan 2 i Vuollerim (Sanden 1987) 
och en bruksskadeanalys från fyra boplatser vid Luleälven 
(Broadbent 1985:289) visar ett samband mellan eggvinkel och 
bearbetat material. 

Knutsson (1988:135) påpekar dock att vid hans undersökning av 
skrapor från Bjurseletboplatsen finns inget samband mellan 
eggvinkel och bearbetat material, han har undersökt materialet i 
svepelektronmikroskop och därmed klassificerat skadorna 
utifrån en avsevärt större förstoring. 

Thorsberg (1985:28) anser att en skrapas eggvinkel är ett resultat 
av antalet omretuscheringar, och därför bör, enligt honom, 
skrapor med låga eggvinklar vara oanvända eller 
omretuscherade endast en gång, och skrapor med höga 
eggvinklar bör vara omretuscherade ett flertal gånger. 

Sammanfattningsvis kan man säga att experiment av denna art 
kan bidra till att ställa upp hypoteser om ett råmaterial, man bör 
dock vara uppmärksam på att experimentmaterialet skall vara så 
likt det material man skall studera för att uppnå största möjliga 
sannolikhet. Min uppfattning är att man inte kan överföra 
resultat av experiment utförda på t.ex. kvarts till ett annat 
råmaterial utan att göra egna experiment (se kapitel 3.3). 
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3.2 TILL V ÄGAGÅNGSSÄ 1T 

För att kunna studera bruksskadorna på skraporna användes en 
stereolupp med en förstoring på 4 till 20 gånger. För att skadorna 
skulle framträda så bra som möjligt, belades skrapeggarna med en 
hinna av ammoniumklorid (salmiak). Denna hinna gör att 
skraporna får en matt yta och interna strukturer i genomskinliga 
material, somt.ex. kvarts, försvinner (Sanden 1987:27). 

De olika skadtyper som noterades var: 

skadtyp 0= stora delar av eggen avbruten p.g.a.hårt oidentifierat 
material 

skadtyp 1= skador från hårt ospecificerat material. 

skadtypla=skador från hårt heterogent material t.ex. trä. 

skadtyp lb=skador från hårt homogent material t.ex. ben, horn. 

skadtyp 2= inga observerbara skador 

skadtyp 2a= skador från mjukt material t.ex. skinn 
• 

skadtyp 2b= skador från mjukt oregelbundet material t.ex.bark. 

Dessa skadtyper är hämtade ur Broadbent 1979:85. Till dessa 
skadtyper lades ytterligare en skadtyp som framkom vid mitt 
experiment med kvartsitskrapor vid bearbetning av tall. Denna 
skadtyp,1a1, består i avskiljande av små mikrospån från rygg och 
buksidan av eggen samt en med ögat urskiljbar avrundning av 
eggen. 

Andra data som noterades var material, eggvinkel, fyndnummer, 
skraptyp, eggens form, längd, bredd, tjocklek, vikt, slagteknik, 
retuschlängd, koordinater, skador som kan tyda på skaftning 
samt att vissa av skraporna hade en form av brun beläggning. 

De material som noterades var kvarts,kvartsit, brecciekvarts, 
flinta, arkos,lerskiffer samt konglomerat (muntlig uppgift 
R.Sjöberg). 
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Eggvinklarna mättes med en goniometer (Sanden 1987:27) och 
avrundades till närmaste fem eller tiotal. 

Skraporna delades in i följande typer: konvex ändskrapa, konvex 
sidskrapa, konkav ändskrapa, konkav sidskrapa,rak ändskrapa, 
rak sidskrapa, tandad ändskrapa, tandad sidskrapa samt 
rundskrapa. Kategorierna är hämtade ur Broadbent 1979:55-60. 

Längd,bredd,tjocklek samt retuschlängd angavs i millimeter. 
Vikten angavs i gram. Längd defineras som den minsta rektangel 
i vilken ett föremål kan placeras med sin längsta axel. Största 
längd mäts utan hänsyn till eggens placering. Bredd defineras 
som samma rektangels bredd. Tjocklek är det högsta mätvärdet 
vinkelrätt mot bredden. 

Slagtekniken avgavs som plattformsteknik respektive 
stötkantsteknik (Broadbent 1979:116). På huvudparten av 
materialet gick det tyvärr inte att avgöra vilken slagteknik som .. 
använts. Skrapor tillverkade med plattformsteknik skall uppvisa 
en slagbula samt plattformsrest, skrapor tillverkade i 
stötkantsteknik skall uppvisa krosspår på någon del av skrapan. 

3.3. EXPERIMENT MED KV ARTSITSKRAPOR 

Det material som undersöktes från Umeälven bestod till stor del 
av kvartsitskrapor. Detta medförde vissa problem när 
bruksskadeanalysen skulle utföras, främst p.g.a. att de 
referensskrapor som fanns tillgängliga uteslutande bestod av 
kvarts (Broadbent & Knutsson 1975:113-128). 

Noel Broadbent föreslog att ett likartat experiment skulle göras 
med kvartsitskrapor. Skraporna fanns redan vid institutionen 
och är tillverkade av Errett Callahan. Skraporna användes på fyra 
olika materialtyper: horn, ben, trä och skiffer. Tre olika träslag 
användes: tall, björk och rönn. Av dessa träslag är tall det 
mjukaste och rönn det hårdaste träslaget. 

Sju stycken skrapor användes, en skrapa för varje material, utom 
för tall, där två skrapor användes. Sex av skraporna skaftades 
med en polygrip, runt skraporna lindades en läderbit för att inte 
skador skulle uppstå. 
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En av svårigheterna vid skrapningen av de olika materialen var 
att fixera de olika materialbitarna. På alla materialen var varje 
skrapdrag ca. 10-15 cm långt, utom vid skrapning på skiffer, där 
varje drag endast var ca. 3 cm. långt p.g.a. bitens storlek. 

Den tid som anges kan vara något missvisande, främst beroende 
på hur ofta skrapan måste rengöras samt på svårigheterna med 
fixering av det bearbetade materialet 

Redovisning av experimentet: 

Skrapa 1 använd på färsk tall 
Efter ca. 80 drag å 10-15 cm. kunde endast en avrundning av 
eggen iaktagas, tid 3 minuter. Efter ytterligare ca. 100 drag hade 
små, ca. 1 mm stora flagor lossnat från eggpartiet, tid 3 minuter. 
Inga av de, för kvarts, karaktäristiska trappstegen vid eggen, 
bildades. Efter ytterligare .ca. 500 drag avrundades eggen mer och 
mer och endast små flagor lossnade och eri större kraft krävdes 
för att skrapan skulle fungera. 

Skrapa 3 använd på tall som hade torkat 1 vecka 
Efter ca. 150 drag å 10-15 cm var retuschåsarna avrundade och 
små flagor h'ade lossat, tid 4 minuter. Efter ytterligare 600 drag 
hade små trappsteg bildats och ca. 2 x 2 mm stora flagor hade 
lossnat, tid 20 minuter. I övrigt skedde endast en avrundning av 
eggen och skärpan avtog. Denna skadetyp har benämnts 1a1. 

Skrapa 2b använd på färsk tallbark. 
Efter 30 drag å 10-15 cm. kunde en svag avrundning iaktagas (och 
kännas), tid 4 minuter. Efter ytterligare 40 drag började skrapans 
skärpa att avta och det var svårt att få bort bark, tid 4 minuter. En 
komplikation var att eggen blev kådig och detta var svårt att få 
bort. 

Skrapa 2a använd på torkat okokt ben 
Efter 25 drag å 10-15 cm. hade små, ca 1mm stora flisor lossnat 
från eggen, tid 3 minuter. Efter ytterligare 70 drag hade flisor 
lossnat även från eggens undersida och eggen hade ett krossat 
utseende, skrapans skärpa minskade, tid 5 minuter. Efter 
ytterligare ca 150 drag var skrapan helt förbrukad. 
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Skrapa 4 använd på färsk rönn 
Efter 60 drag å 10-15 an. hade retuschspetsarna avbrutits och på 
eggens översida har trappsteg bildats, två små bitar hade även 
lossat från undersidan, tid 5 minuter. Efter ytterligare 60 drag 
började skrapan att förslöas och arbetsvinkeln måste höjas för att 
skrapan skulle fungera, tid 5 minuter. 

Skrapa 5 använd på torrt renhorn 
Efter 30 drag å 10-15 cm. hade små bitar lossnat från eggens över-
och undersida, tid 2 minuter. Efter ytterligare 50 drag började 
skrapans skärpa att avta och mera kraft krävdes för att skrapan 
skulle fungera, tid 3 minuter. Efter ytterligare 125 drag var 
skrapan förbrukad, eggen hade nu ett krossat utseende. Denna 
skrapa var den enda där skaftningsskador uppstod. Eggen fick i 
slutskedet en svagt konkav form som fungerade bra som styrning 
på det runda hornet. 

Skrapa 6 använd på björk med nävret borttaget 
Efter 60 drag å 10-15 cm. hade små flisor lossnat på eggens 
översida och trappsteg hade bildats, även en viss avrundning av 
eggen kunde iakttagas, tid 5 minuter. Efter ytterligare 300 drag 
hade skrapan ingen skärpa kvar. 

Skrapa 7 använd på rödskiffer 
Efter 60 drag å 3 cm. hade några calmm stora flisor lossnat och 
eggen var svagt rundad, tid 5 minuter. Efter ytterligare ca 400 drag 
var eggen kraftigt avrundad men fungerade fortfarande, tid 10 
minuter. 

Sammanfattningsvis kan man säga att de skador som kan 
iakttagas på kvartsitskraporna överensstämmer i stort med de 
skador som är dokumenterade på kvartsskrapor. En skillnad 
utgör de skrapor som användes på tall, som är ett mjukt träslag, 
där endast små ~appsteg bildades och eggen avrundades kraftigt. 
Denna skadtyp som i uppsatsen har kallats lal kan vara av 
liknande art som de skador som Gunhild Rydström (1984:83 f) 
har funnit på kvartsitskrapor från skärvstensvallar i 
Västerbotten. Hon anser att dessa skador beror på att skraporna 
har använts vid skinngarvning, som skall ha utförts inomhus. 
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4. ANALYS 

4.1 RESULTAT FRÅN BRUKSSKADEANALYS 

Bland de sju olika material som skraporna är tillverkade av, är 
vissa representerade i högre grad än andra, på skilda boplatser. På 
boplatsen LY 19 saknas brecciekvarts helt, medan skrapor av 
arkos, lerskiffer och konglomerat endast finns representerade på 
denna boplats. Brecciekvarts saknas även i materialet från 
boplatsen ST 79. Kvarts och flinta saknas helt på tre av de sex 
boplatserna. Kvartsit finns representerat i materialet från alla 
boplatserna, dock i olika hög grad. Andelen kvartsit i 
boplatsernas material varierade mellan 0% - 80% 

100----------------
kvartsit 

80 

60 

40 

20 

0 
LY 19 ST 49 ST 79 ST 100 T 37 T 38 

boplats 

Fig. 2. Andelen kvartsit på de undersökta boplatserna. 

Indikationer på skaftning av skraporna varierade mellan de olika 
boplatserna. I materialet från boplatsen LY 19 har 47,5% av 
skraporna skafningsskador, till skillnad från boplatsen ST 100 
där endast 12,5% av skraporna uppvisa skador som kan tyda på 
skaftning. 
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Beträffande längden på skraporna finns en stor variation. Den 
längsta skrapan i hela materialet är 91 mm och den kortaste är 
endast 7mm. Medelvärdet på längden är 29,8 mm. 

Skrapornas bredd varierar mellan 11 mm och 60 mm. 
Medelvärdet på bredden är 28 mm. 

Skrapornas tjocklek varierar mellan 2 mm och 24 mm med ett 
medelvärde på 10,2 mm. 

Retuschlängden kunde mätas på 178 av de 183 skraporna och 
varierade mellan 1 mm och 24 mm. 

Vikten på skraporna varierade mellan 0,2 gram och 149 gram, 
med ett medelvärde på 12,5 gram. 

Skraptyp noterades som ändskrapa, sidskrapa och rundskrapa. 

Av de ursprungliga nio olika skadtyperna som registrerades (0, 1, 
la, lal, lb, 2, 2a, 2b) lades vissa av skadtyperna ihop så att de kom 
att bilda ett mindre antal grupper. Dessa grupper är skadtyp 0+ 1 
som anger skador av hårt ospecificerat material, skadtyperna 
la+1a1 som anger skador av hårt heterogent material, skadtyp 1b 
bildar en egen grupp som anger skador från hårt homogent 
material samt skadegruppen 2+2a+2b som anger skador från 
mjuka material samt inga urskiljbara skador. 

Även skraptyperna ändskrapa, sidskrapa och rundskrapa fördelar 
sig olika i materialet. I hela materialet är ändskraporna de mest 
förekommande och utgör 62%. Sidskraporna utgör 37% av hela 
materialet och rundskraporna endast 1 %. 

De eggformer som finns i materialet är: konvex, tandad konvex, 
konkav och rak. Bland dessa eggformer är den konvexa 
eggformen den mest förekommande på alla sex boplatserna. 

Skrapor med konvex eggform utgör mellan 33% och 97% av de 
olika boplatsernas skrapmaterial. Skrapor med konkav eggform 
finns på tre av de sex boplatserna och utgör mellan 3% och 33% 
av materialet. 

Skrapor med en eggform som är tandad konvex finns på två av 
de sex boplatserna och utgör även den mellan 3% och 33%. 
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Skrapor med en rak eggform finns på tre av de sex boplatserna 
och utgör mellan 6% och 12,5% av dessa boplatsers material. 

De eggvinklar som mättes avrundades till närmsta fem eller 
tiotal. Den lägsta eggvinkel som uppmättes var 25 grader och den 
högsta var 90 grader. För att göra materialet mera lätthanterligt 
delades eggvinklarna in i grupper. Varje grupp består av två 
eggvinkelvärden, d.v.s. att den eggvinkelgrupp som benämns 35 
grader innehåller skrapor med eggvinklarna 30 grader och 35 
grader. 

I hela materialet är den vanligaste eggvinkeln 85 grader, denna 
eggvinkel finns dock endast representerad på fem av de sex 
boplatserna. Den enda eggvinkel som finns representerad på alla 
sex boplatserna, är eggvinkeln 75 grader. Den lägst uppmätta 
eggvinkeln, 25 grader, finns endast representerad på två av de sex 
boplatserna. 

Om man undersöker förhållandet mellan eggvinklar och vilken 
typ av material som skraporna har använts på, får man (trots K. 
Thorsbergs kritik) fram att skrapor med låg eggvinkel har i högre 
grad använts på mjuka material än på material som är hårda. 
När eggvinkeln ökar så ökar även andelen av skador från hårda 
material. På skrapor med eggvinklar mellan 35 och 55 grader är 
andelen skapor från mjuka material mellan 60%-87,5% av 
materialet. Vid en eggvinkel på 65 grader sjunker andelen skador 
från mjuka material till 25%, och vid en eggvinkel på 75 grader är 
andelen skador från mjuka material bara 7,5% av det totala 
antalet skrapor. 
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Fig. 3. Förhållandet mellan skadtyp och eggvinkel, i procent av 
hela materialet. 
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4. 2. BESKRIVNING AV BOPLATSERNAS LÄGE OCH INNE-
HÅLL. 

N 

T 

0 1Kt1 

Fig. 4. Boplatsen LY 19:s läge vid Paubäckens 
utlopp i Umeälven. 

Boplatsen Lycksele 19 är av Forsberg klassifiserad som en 
basboplats i skogslandet. Denna boplats ligger vid Paubäckens 
utlopp i Umeälven på en upphöjd bank, som består av fin till 
grov mjäla. Vid bankens östra del består stranden av flata stenar. 
Vegetationen består främst av tall. Boplatsen vetter mot söder 
och sträcker sig ca 70 meter utefter stranden. Över hela lokalen 
förekom skörbränd sten och sex härdar påträffades. Brända ben 
förekom till ett djup av 75 cm. benen har bestämts till: älg, ren, 
bäver, braxen och abborre. 

Bland fynden kan nämnas pilspetsar med rak bas, en tväreggad 
yxa med trapetsformigt tvärsnitt, en yxa av grönsten samt 
textilornerad keramik. Ovanför boplatsen är även en sköldbuckla 
från romersk järnålder funnen. Antalet skrapor funna vid denna 
boplats är 101 stycken. Materialet skraporna är tillverkade av är 
det mest varierade bland de sex undersökta boplatserna. Skrapor 
tillverkade av lerskiffer, arkos och konglomerat finns endast på 
denna boplats. I övrigt dominerar skrapor tillverkade av kvartsit, 
som utgör 61 % av materialet. Kvarts är den näst största gruppen 
och utgör 31 % av materialet. Flinta och de ovan nämnda 
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materialen utgör mellan 1-3% vardera. Skrapor tillverkade av 
brecciekvarts saknas helt på denna boplats. 

8 Kvarts 
tJ Kvartsit 

Brecciekvarts 
Flinta 

D Övriga 

Fig. 5. Den relativa frekvensen i fördelningen av råmaterial 
bland skraporna från boplatsen LY 19. • 

Skrapornas längd: 7-59 mm 
Skrapornas bredd: 11-49mm 
Skrapornas tjocklek: 2-19 mm 
Skrapornas vikt: 0,2-50 g 

m=27mm 
m=24,9mm 
m=9,9mm 
m=8,9g 

Formen på skraporna från denna hopats är ändskrapor respektive 
sidskrapor. Ändskraporna utgör 62,5% och sidskraporna 37,5% av 
materialet. Den vanligaste eggformen på skraporna är den 
konvexa, som utgör 90,5% av materialet. En konkav eggform 
finns endast på 3% av skraporna och en rak eggform finns på 
6,5% av skraporna. 

Den vanligaste eggvinkeln på skrapor från denna boplats är 
mellan 80-85 grader. Dessa eggvinklar finns på 38% av skraporna. 
Låga eggvinklar, d.v.s. eggvinklar mellan 35-55 grader, finns på 
11 % av skraporna. I övrigt finns eggvinklar mellan 60-65 grader 
på 15 % av skraporna, 70-75 graders eggvinkel finns på 24% av 
skraporna och en eggvinkel på 90 grader finns på 11 % av 
skraporna. 

De material som dessa skrapor har använts på kan delas in i 
mjuka repektive hårda material. Till mjuka material räknas t.ex. 
skinn och bark, till hårda material räknas trä, ben och horn. 
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Skrapor med skador från hårt ospecificerat material ( skadetyp 
0+1) finns i 17% av materialet. Skador från hårt heterogent 
material t.ex. trä, är den vanligaste typen av skada på skraporna 
från denna boplats, den finns på 56% av skraporna. Skador från 
hårt homogent material t.ex. ben och horn, finns på 9% av 
skraporna. Skrapor utan urskiljbara skador och skrapor med 
skador från mjuka material t.ex. skinn och bark, finns i 18% av 
materialet. En skrapa från denna boplats kan inte bestämmas till 
någon skadetyp. 
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LY 19 - Skadtyp och råmaterial 
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Fig. 6. Skadtyp och råmaterial på skrapor från boplatsen LY 19. 1 
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Av de 101 skraporna på denna boplats visar 48 stycken (47,5%) 
skador som kan tyda på att skraporna har haft någon typ av 
skaftning. 

BOPLATS ST 49 är av Forsberg klassad som en aktivitetslokal i 
skogslandet. Denna boplats är belägen på en holme som ligger i 
Juktåns sammanflöde med Umeälven. Boplatsen ligger på 
klapperstensbemängd sandjord och är exponerad mot sydväst. 
Vegetationen på boplatsen bestod vid utgrävningstillfället av tall, 
videbuskar och gräs. Boplatsen sträcker sig ca 10 meter utefter 
stranden. 

Vid utgrävningen påträffades skärvsten men ingen härd eller 
rester av någon sådan. Vid utgrävningen framkom även föremål 
som: kvartsitspetsar, skrapor, förarbeten till spetsar samt 
asbestkeramik. • 

Från denna boplats finns 25 stycken skrapor. Dessa är tillverkade 
av kvartsit, kvarts och brecciekvarts. Kvartsiten dominerar som 
tillverkningsmaterial, 80% av skraporna är tillverkade av detta 
material, 12% av skraporna är tillverkade av kvarts och 8% av 
skraporna är tillverkade av brecåekvarts. 

8 Kvarts 
l2] Kvartsit 
eJ Brecciekvarts 

Flinta 
D övriga 

Fig. 7. Fördelningen av råmaterial bland skraporna från 
boplatsen ST 49. 
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Skrapornas längd: 11-49mm 
Skrapornas bredd: 13-48mm 
Skrapornas tjocklek: 5-18mm 
Skrapornas vikt: 0,8-33,Sg 

m=25,9mm 
m=26,6mm 
m=10,1mm 
m=8,9g 

Formen på skraporna från denna boplats är sidskrapor och 
ändskrapor. Sidskraporna utgör 52% av materialet och 
ändskraporna utgör de resterande 48%. 

Den vanligaste eggformen är, även på denna boplats, den 
konvexa, som finns på 84% av skraporna. Andra eggformer som 
finns representerade i materialet är konkav eggform, 4%, och en 
rak eggform som finns på 12% av skraporna. 

De eggvinklar som är mest förekommande på denna bolats ligger 
mellan 70-75 grader. Dessa eggvinklar finns på 32% av skraporna. 
En relativt stor andel, 28%, av skraporna har låga eggvinklar (25-
55 grader). En eggvinkel mellan 60-65 grader finns på 8% av 
skraporna. Höga eggvinklar, mellan 80-90 grader, finns på 24% av 
skraporna. 

• 
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Fig. 8. Skadtyp och råmaterial på skrapor från boplatsen ST 49. 

2b 

Av de olika material som skraporna har använts på dominerar 
skador från hårt heterogent material t.ex. trä. Denna typ av skada 
finns på 68% av skraporna. Även skador från mjuka material t.ex 
skinn och bark, är relativt vanliga på denna boplats, denna typ av 
skada finns på 24% av skraporna. Skador från hårt homogent 
material och skador från ospecifiserat hårt material finns på 
vardera 4% av skraporna. 

Skador som kan tyda på skaftning finns på 44% av skraporna. 
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Fig. 9. Boplatsens läge vid Juktåns och Umeälvens 
sammanflöde. 

BOPLATS 5179 är av Forsberg klassad som en transitoboplats och 
ligger i gränsområdet mellan skogsland och förfjäll. Denna 
boplats ligger på en udde i sjön Stenselet som kallas för 
Bräntholmen. Boplatsen vetter mot söder och sträcker sig ca 50 
meter utefter stranden. Vegetationen vid boplatsen består av tall 
och olika gräsarter. 

Vid utgrävniftgen påträffades sju stycken härdar, men vissa av 
härdarna kan vara samiska och därmed yngre. I en av härdarna 
påträffades asbestkeramik samt tre fragment av bronsbleck. De 
brända benen från boplatsen har bestämts till ren, bäver och 
gädda. Förutom skrapor påträffades även en spets med rak bas. 

Antalet skrapor från denna boplats är 11 stycken. Materialet i 
dessa är kvartsit och kvarts. De två materialen är jämt fördelade, 
skrapor av kvarts utgör 55% av materialet och kvartsitskraporna 
45%. 
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Fig. 10. Fördelningen av råmaterialet bland skraporna 
från boplatsen ST 79. 

Skrapornas längd: 18-44mm 
Skrapornas bredd: 15-45mm 
Skrapornas tjocklek: 5-18mm 
Skrapornas vikt: 1-25g 

m=25,9mm 
m=26mm 
m=10,9mm 
m=11,2g 

• 

Bland de olika skrapformerna är ändskrapor den vanligaste 
formen och utgör 54,5% av materialet, sidskrapor utgör 36,5% 
och rundskrapor utgör 9% av materialet. 

Den enda eggformen som är representerad från denna boplats är 
den konvexa. Den vanligaste eggvinkeln på skraporna ligger 
mellan 70-75 grader, dessa eggvinklar finns på 73% av skraporna. 
Inga skrapor med eggvinklar mellan 25-55 grader finns. Skrapor 
med eggvinklar mellan 80-85 grader utgör 18% av materialet och 
9% av skraporna har en eggvinkel som är mellan 60-65 grader. 
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Fig. 11. Skadtyp och råmaterial på skrapor från boplatsen ST 79. 

Skador från hårt heterogent material t.ex.trä, dominerar även på 
denna boplats. Denna typ av skada finns på 54,5% av skraporna. 
Skador från hårt homogent material t.ex. ben och horn, finns på 
en relativt stor andel av skraporna, 27,5%. Skador från hårt 
ospecificerat material finns på 9% av skraporna och detsamma 
gäller skador från mjuka material. 

Skador som tyder på skaftning finns på 27% av skraporna. 
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Fig. 12. Boplatsens läge vid Stenselet. 

BOPLATSEN ST 100 är av Forsberg klassad som en aktivitetslokal 
i förfjällsområdet. Denna boplats ligger på norra stranden av 
Umeälven ca 1200 meter nedanför Gardikforsen. Boplatsen ligger 
på en udde och exponeras mot söder. Vegetationen vid boplatsen 
bestod vid utgrävningstillfället främst av olika typer av buskar 
samt gräs. 

Vid utgrävningen påträffades två härdliknande stensamlingar 
samt skörbränd sten. Förutom skrapor påträffades på boplatsen 
även knackstenar, fragment av spetsar och förarbeten av skiffer. 

Antalet skrapor från denna boplats är 8 stycken. Materialet som 
skraporna är tillverkade av är kvartsit, brecciekvarts och flinta. 
Av de 8 skraporna är 5 st. (62,5%) tillverkade av kvartsit, 2 st. 
(25%) är tillverkade av flinta och en skrapa (12,5%) är tillverkad 
av brecciekvarts. 
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Fig. 13. Fördelningen av råmaterial bland skraporna 
från boplatsen ST 100. · 
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Skraponas längd: 17-43 mm 
Skrapornas bredd: 14-31mm 
Skrapornas tjocklek: 5-14mm 
Skrapornas vikt: 1,5-22g 

m=26,6mm 
m=22,2mm 
m=7,6mm 
m=6,3g 

Formen på skraporna från denna boplats är i huvudsak 
ändskrapor, 87,5%, och endast en skrapa är en sidskrapa och utgör 
då 12,5% av materialet. 

Även på denna boplats är den konvexa eggformen den vanligaste 
och finns på 87,5% av skraporna, en skrapa (12,5%) har en rak 
eggform. 

Skrapornas eggvinklar är ovanligt jämt fördelade i materialet 
från denna boplats. Låga eggvinklar, 30-55 grader, finns på 25% av 
skraporna. De övriga eggvinklarna, som är 60-65 grader,70-75 
grader och 90-95 grader finns på vardera 25% av skraporna. Ingen 
av skraporna från denna boplats har en eggvinkel som är mellan 
80-85 grader. 

• 
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Skadtyp 
Fig.14. Skadtyp och råmaterial på skrapor från boplatsen ST 100. 

Vilka material skraporna har använts på, har i hög grad endast 
gått att bestämma till hårt ospecifiserat material. Denna typ av 
skada finns på 87,5% av skraporna. En skrapa (12,5%) har skador 
som tyder på en användning på ett mjukt material. 

Beträffande skador som kan tyda på skaftning, kan detta endast 
ses på en av de åtta skraporna, d.v.s. 12,5%. 
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Gardikforsen 
0 1 km 

Fig. 15. Boplatsens läge vid Gardikforsen. 

BOPLATSEN T37 är av Forsberg klassad som en basboplats i 
~?rfjällsområdet. Denna boplats ligger i en u-dal vid sjön 
Overuman på en upphöjd bank ca 500 meter ovanför utflödet till 
Umeälven. Platsen kallas för Henriksdal. Boplatsen vetter mot 
norr och utbreder sig ca 100 meter längs sjöstranden. 
Vegetationen vid boplatsen består av björkar, videbuskar, bärris 
samt olika örter. 

Vid utgrävningen påträffades 10 stycken härdar och 151 stycken 
fynd gjordes. Fynden påträffades i torven och ner till 20 cm. 
under markytan. Bland de fynd som gjordes fanns bl.a. 
asbestkeramik, skifferredskap, knackstenar, klubbor, en pilspets 
av flinta söm är daterad till senneoliticum samt obrända ben av 
ren. 

Antalet skrapor från boplatsen är 34 stycken, dessa är tillverkade 
av brecciekvarts, kvartsit och flinta. Hälften av skraporna är 
tillverkade av brecciekvarts, 47% av skraporna är av kvartsit och 
en skrapa (3%) är tillverkad av flinta. 
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El Kvarts 
0 Kvartsit 
El Brecciekvarts 

Flinta 
D Övriga 

Fig. 16. Fördelningen av råmaterial från boplatsen T37 . 

Skrapornas längd: 18-91mm 
Skrapornas bredd: 12-60mm 
Skrapornas tjocklek: 4-24mm 
Skrapornas vikt: 3-149g 

m=41,2mm 
m=37,5mm 
m=ll,6mm 
m=29,9g 

• 

Formen på skraporna är ändskrapor och sidskrapor, 
ändskraporna utgör den största delen (70,5%) och sidskraporna 
utgör de resterande 29,5%. 

Alla skrapor från denna boplats har en konvex eggform men på 
en av skraporna var den konvexa eggen tandad. 

Skrapor med eggvinklar som är 60-65 grader och 80-85 grader 
utgör 23% vardera av hela materialet. Skrapor med låga 
eggvinklar, d.v.s. mellan 25-55 grader, utgör en ovanligt hög 
andel av materialet (33%). En eggvinkel mellan 70-75 grader 
finns på 12% av skraporna och 9% har en eggvinkel som är 90 
grader. 

Skador från hårt heterogent material t.ex. trä, överväger även på 
denna boplats, och finns på 42,5% av skraporna. Skador från olika 
mjuka material utgör närmare en fjärdedel, 24,5%, av materialet. 
Skador från hårt oidentifierat material finns på 21 % av skraporna 
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och skador från hårt homogent material, t.ex. ben och horn, finns 
på 12% av skraporna. 

På 36% av skraporna finns skador som kan tyda på skaftning. 

120"'T'-"--

100 

80 

u, 60 
C: 

i -.2: 
°tU 40 
ä5 a: 

20 

T 37-skadtyp och material 

brecciekvarts I. 17 
+ kvartsit I. 15 
+ flinta I. 1 

0 I F O O a ,...- a a 1111 I 
o 1 1 a 1 a1 1 b 2 2a 2b 

Skadtyp 
Fig. 17. Skadtyp och råmaterial på skrapor från boplatsen T 37. 

BOPLATSEN T 38 är av Forsberg klassad som en aktiv}tetslokal i 
förfjällsområdet. Boplatsen ligger i en u-dal vid sjön Overuman, 
ca 350 meter nedanför Overumans utflöde i Umeälven. 
Boplatsen ligger på en plan yta på en ca 7 meter hög älvbrink. 
Vegetationen består av björkar, enris, bärris, och gräs. 

De 11 fynden framkom i det understa torvskiktet samt i 
blekjorden, och bestod av skrapor och pilspetsar, en pilspets har 
daterats till senneoliticum-äldre bronsålder p.g.a. dess raka bas. 
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Antalet skrapor från denna boplats är endast 3 stycken, och alla är 
tillverkade av brecciekvarts. 

Skrapornas längd: 18-47mm 
Skrapornas bredd: 30-36mm 
Skrapornas tjocklek:8-9mm 
Skrapornas vikt: 7-12,Sg 

m=31mm 
m=33mm 
m=8,3mm 
m=9,8g; 

Två av skraporna är ändskrapor och en är en sidskrapa. Ingen av 
skraporna har likadan eggform, en skrapa har konvex eggform, 
en har en tandad konvex eggform och en skrapa har en konkav 
egg. 

Eggvinkeln hos de tre skraporna är mellan 70-80 grader, två 
skrapor har en eggvinkel på 70 grader och en skrapa har en 
eggvinkel på 80 grader. Två av skraporna har skador från hårt 
oidentifierat material och en skrapa har skador från hårt 
heterogent material. Ingen av skraporna har skador som tyder på 
skaftning. 

• 

-' 

0 1KM 

Fig. 18. Boplatserna T 37's och T 38's läge vid ÖVeruman. 

Som en sammanfattning kan sägas att alla boplatserna är 
strandbundna. Det råmaterial som är vanligast är kvartsit, som är 
representerat i materialet från fem av de sex boplatserna. Kvartsit 
dominerar som råmaterial på boplatserna LY 19, ST 49, ST 79 och 
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ST 100. Två av boplatserna i förfjällsområdet, T 37 och T 38, 
domineras av brecciekvarts som råmaterial. 

Den vanligaste formen på skraporna är ändskrapor, som 
dominerar på fem av boplatserna. Beträffande eggform är skrapor 
med en konvex eggform oftast förekommande på alla sex 
boplatserna. 

Bruksskadeanalysen visar att skador från olika hårda material 
dominerar i materialet från alla sex boplatserna. På fem av 
boplatserna är det skador från hårt heterogent material som 
dominerar, på en boplats dominerar skador från ospecifiserat 
material. Två av boplatserna har en relativt hög andel skador 
från mjuka material, bland skraporna från ST 49 finns skador 
från mjuka material på 24% av skraporna och i materialet från T 
37 är andelen något högre (24,5%). 

Skador som tyder på skaftning finns på skrapor från fem av 
boplatserna, andelen skrapor med skaftskador varierar från 12,5% 
- 47,5%. 

4.3.V ARIATIONER I MATERIALET. 

Skrapornas längd varierade kraftigt, från 2 mm till 91 mm. För att 
kunna behandla materialet grupperades skraporna i grupper om 
10 mm. Skråpor med en längd över 61mm var endast 4 st. och 
har i vissa fall slagits ihop. Längden på skraporna varierade även 
mellan boplatserna, på fyra av boplatserna (ST49, ST 79, STl00 
och T38) var den oftast förekommande längden mellan 16-
30mm. På boplatsen LY 19 var 80% av skraporna mellan 16 - 35 
mm långa och på boplatsen T 37 var ca 60% av skraporna mellan 
35-50 mm. 

Råmaterialet i skraporna skiftade beroende på längd, 
kvartsskrapor hade sin största representation bland skrapor med 
en längd mellan 11-20 mm. Där utgjorde skrapor tillverkade av 
kvarts ca 47%. Andelen kvartsskrapor sjunker bland de längre 
skraporna och i gruppen 41-50mm utgör kvartsskrapor endast 
5%. Kvartsiten dominerar i de flesta längdgrupper, dock ej i 
gruppen 11-20 mm och 41-50 mm. Långa skrapor (51-91mm) 
består främst av kvartsit och brecciekvarts. Skrapor tillverkade av 
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flinta var vanligast i längdgruppen 51-60mm med ca 15%. Enligt 
Broadbent (muntlig uppgift) är det sällsynt med kvartsskrapor 
som är längre än 50 mm. Detta beror på strukturen i kvarts som 
gör att långa kvartsskrapor även skulle bli tjocka och breda, och 
därmed svårare att skafta. 

120 
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I.4 I.43 I.67 I.34 I.24 I.7 I.4 
1 oo ·It:-:.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,, nnTm i::::=::::::a iTTTTTT1 
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2-10 11-2021-3031-4041-5051-6061-91 
längd gr. 

El kvarts 
E] kvartsit 

brecciekvarts 
ID flinta 
D övrigt mat 

• 

Fig. 19. Längd och råmaterial på de undersökta skraporna. 

Även skadtyp varierade med längden. Skador från mjuka 
material (skinn och bark) var vanligast på korta (2-l0mm) och 
l_~nga (61-91mm) där denna skadtyp fanns på 50% av skraporna. 
Aven på skrapor med en längd mellan 41-S0mm var skador från 
mjuka material och tillsynes oanvända skrapor relativt vanliga 
och utgjorde ca 30%. 



Aktivitetsanalys av sex bronsdldersboplatser vid Ume älv ______ 3 7 

120 
EJ sktyp 0+1 
El sktyp 1a+1a1 
El sktyp 1b 

l:4 l:43 l:65 I.32 L .••• :.~ ..... ~I :~:~ ~a+2b 100 ;.--, .--, - !.21 

80 

60 

40 

20 

o IK c c a,e~n;>;mv:,, 

2-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-91 

• 

Fig. 20. Längd och skadtyp hos de undersökta 
skraporna. 

4.4. SKAFrNINGSSKADOR PÅ SKRAPOR 

Broadbent (1979:93-94) tar i sin avhandling upp frågan om 
skrapor har varit skaftade eller ej. Med utgångspunkt från 
experiment (Broadbent & Knutsson 1975:113-128) och etnografiskt 
material anser Broadbent att man troligen har skaftat de mindre 
skraporna i någon form av standardiserat skaft. 

För att utröna om de skrapor som har skador från skaftning har 
någon inbördes likhet, undersöktes dessa skrapors längd, bredd, 
tjocklek, råmaterial samt skadtyp. Skrapornas längd varierade 
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mellan 11-76 mm. Skraporna delades in i sex grupper om 10 mm. 
Nästan hälften (44,6%) hade en längd mellan 21-30 mm. 

60 --------------------- • 

50 -, • • 
• -

40 -I I 
•• • I• • • --30] • -"a • • • l -• • .0 •• -20 •• -• I 

10 l • •• 
I i I I 

0 20 längd 40 60 ·so 

Fig. 21. Längd och bredd på skrapor med skaftskador. Storleken 
anges imm. 

Även skrapornas bredd delades in i sex grupper. Den vanlig~ste 
bredden låg mellan 20-25 mm och fanns på 40,5% av de skrapor 
som hade skaftskador. 

Skrapornas tjocklek delades in i tre grupper: 6-9 mm, 10-13 mm 
och 14-19 mm 54% av skraporna hade en tjocklek mellan 10-13 
mm. 
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Tjocklek på skrapor med skaftningsskador 

D 6-9mm 
g 10-13 mm 
[D 14-19 mm 

Fig. 22. Tjockleken hos skrapor med skaftskador. 

Råmaterialet i skrapor med skaftskador är främst kvartsit (63,5%), 
24,5% är av kvarts och 11 % av brecciekvarts. Denna fördelning i 
råmaterial Qverensstämmer med fördelningen i det totala 
undersökta materialet. 

Skrapor med skaftskador har främst skador från hårt heterogent 
material, ca 58%. Skador från övriga hårda material (1 och lb) 
finns på ca. 10% vardera. Skador från mjuka material finns 
sammanlagt på 10% av skraporna med skaftskador. 
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Fig. 23. Skadtyp på de undersökta skraporna, i procent. 

Andelen skrapor med skaftskador varierar mellan de sex 
undersökta boplatserna. På LY 19 har 47% av skraporna 
skaftskador, boplatsen ST 49 har skaftskador på 44% av skarporna, 
på T 37 har 32% av skraporna skaftskador, ST 79 har skaftskador 
på 27% av skraporna och ST 100 har skaftskador på 12,5% av 
skraporna. Ingen av de tre skraporna från T 38 har skador som 
tyder på skaftning. 

För att sammanfatta så verkar andelen skrapor med skaftskador 
/boplats vara högst på boplatser i skogslandet samt på 
basboplatser. Många av de skrapor som har skaftskador har en 
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likartad bredd och tjocklek, detta talar för att någon form av 
standardiserad skaftning har använts. 

5. RUMSUGANALYS. 

5.1. DEFINITIONER OCH METODIK. 

Ett sätt att få reda på delar av den forntida människans beteende 
är att studera de horisontella mönster som kan finnas i 
artefaktspridningen på en boplats. Detta kan kallas för rumslig 
analys och innebär bl.a. att man försöker identifiera olika 
aktivitetsytor. 

På boplatser som har använts upprepade gånger under en lång tid 
är möjligheten stor att olika aktiviteter inte har utförts på samma 
ställe vid varje tillfälle. Detta innebär att inga horisontella 
mönster i artifaktspridningen bildas. På boplatser som har 
använts under en kortare tidsperiod, vid ett mindre antal 
tillfällen bör chansen vara större att olika aktiviteter har utförts 
på ungefär samma ställe, och vissa mönster bör kunna urskiljas 
(Forsberg 1985:13). Vid identifiering av aktivitetsytor, bör man 
vara uppmärksam på en rad faktorer som kan påverka mönstret 
på en aktivitetsyta. Flera av dessa har tagits upp av Schiffer 
(1976:12-17). 

• 
En av dessa faktorer är svårigheten att avgöra var som är primärt 
avfall och vad som är sekundärt avfall, d.v.s. om det avfall man 
finner från en tillverkningsplats har fått ligga kvar, eller om detta 
avfall har rensats ut och kastats på en annan plats. Vilka föremål 
som lämnas kvar på en boplats när den överges, faktiskt avfall, 
kan också bero på ett flertal faktorer: om man har planerat att 
återvända, vilka föremål som anses användbara på nästa boplats 
samt under vilka förhållanden en boplats har övergivits (Schiffer 
1976:33). 

Deborah Olausson (1986:14) menar att avfall som var vasst eller 
illaluktande troligen rensades ut. En företeelse som Keeley. (1982) 
kallar för "retooling" kan också påverka spridningen av 
artefakter på en boplats. Retooling innebär att när t.ex. en skrapa 
är förbrukad, så kastas inte denna med tillhörande skaft, utan en 
ny skrapa passas in i det gamla skaftet. Retooling kan även 
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innebära omretuschering av skrapor och den plats där detta har 
skett kan lätt förväxlas med andra aktivitetsytor. 

En annan faktor att ta hänsyn till har noterats av Binford 
(1976:3390, han har funnit att föremål som av olika anledningar 
betaktas som "värdefulla", t.ex. föremål som har tagit lång tid att 
tillverka, i högre grad transporteras mellan olika boplatser vid 
säsongsförflyttningar. 

Carr ( 1984:113-117) anser att vid analyser av artefaktspridningar 
på boplatser måste man· skilja på aktivitetsyta och depositionsyta. 
En aktivitetsyta är det område där aktiviteten en gång utfördes på 
en boplats, depositionsyta är det område där vi i dag finner olika 
typer av artefakter och avfall vid en utgrävning. En 
depositionsyta kan därför bestå av flera aktivitetsytor som 
överlappar varandra. 

Alla artefaktkoncentrationer behöver inte utgöra aktivitetsytor 
utan kan vara avfallsgropar eller verktygsförråd. Inom en boplats 
kan det finnas olika typer av depositionsytor och för att särskilja 
dessa bör olika termer användas för att precisera vilken typ av 
artefaktkoncentration som avses. 

Termen depositionsyta bör användas generellt om ett område där 
artefaktkoncentrationer påträffas. Denna yta kan ha uppkommit 
genom en forntida aktivitet, genom biologisk eller geologisk 
aktivitet, eller genom jordbruk under historisk tid. 

Om det är mest sannolikt att en artefaktkoncentration beror på 
aktiviteter som har utförts av boplatsens innevånare, bör termen 
utnyttjad yta användas. Denna yta kan ha använts till olika 
aktiviteter t.ex. redskapstillverkning, förråd, avfallsplats eller till 
beredningsaktiviteter. Exakt vilken av dessa aktiviteter som har 
utförts på en utnyttjad yta behöver inte preåseras. 

För en mera specifik bestämning av en yta med olika artefakter 
bör termer som arkeologisk tillverkningsplats, arkeologisk 
slaktplats, arkeologisk plats för träbearbetning o.s.v. användas. 

Vid precisering av en utnyttjad yta inom en aktivitetsyta bör 
vissa faktorer tas i beaktande. För det första behöver inte en 
utnyttjad yta ha en större artefakttäthet än omgivningen, det kan 
även vara omvänt, en lägre artefakttäthet inom en yta kan bero 
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på att ytan har "städats" mellan varje användning. Aktiviteter 
som kräver stora ytor, pågår under lång tid eller är illaluktande 
utför ofta en bit utanför själva boplatsen (Carr, C. 1984: 126-127) 
och påträffas kanske aldrig vid en utgrävning. 

Forsberg (1985:273) har i sina undersökningar av boplatser längs 
Luleälven funnit att olika boplatstyper har olika boplatsplaner. På 
basboplatser i förfjällsområdet finns klart avgränsade områden 
med tillverknings- och bearbetningsaktiviter, den klara 
avgränsningen tolkas av Forsberg som hyddans vägg. Samma 
mönster gäller för transitoboplatser . 

På basboplatser i skogsområdet finns ett centralt område med 
bearbetningsaktiviteter som omges av hyddor. Hyddorna 
framträder som i stort sett fyndtomma områden, i utkanten av 
boplatsen finns även små tillverkningsplatser. 

Aktivitetslokaler har ett område med bearbetningsaktiviteter en 
bit från stranden och ibland en tillverkningsplats nära stranden. 

• 
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Fig. 24. Boplatstyper: A= Basläger, förfjällsområdet. B= Basläger, 
skogsområdet. C= Samlingsboplats, skogsområdet. D= 
Aktivitetslokal, förfjälls- och skogsområdet. E= Transitoboplats. 
(Efter Forsberg, L. 1985:273). 

5.2. RUMSLIG ANALYS INOM BOPLATSERNA. 

De boplatser som behandlas i uppsatsen är från perioden 1.500 f. 
Kr. - Kr. f. Bland de föremål som är vanliga på boplatser från 
denna period är bifacialt slagna spetsar och asbestkeramik. De 
dominerande råmaterialen är kvartsit och kvarts. Boplatserna 
kan emellertid ha utnyttjats under lång tid. Fynd av föremål som 
karaktäriserar tidigare perioder, t.ex. kölskrapor och mikrospån 
eller slipade skifferspetsar och kvartsföremål tillverkade med 
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stötkantsteknik, indikerar att boplatserna har använts redan 
under mesoliticum respektive neoliticum (Forsberg 1985:4-5). 

För att undersöka om aktivitetsytor går att påvisa inom 
depositionsyt9.rna ritades alla utgrävningsfynd in på 
transparenter. Aven avslagskoncentrationer, retuscherade avslag 
samt avslag >5 cm ritades på transparenter. Detta för att kunna se 
vad som sammanfaller med varandra. 

Boplatsernas generella utseende, som har beskrivits ovan, den 
rumsliga analysen av boplatserna vid Luleälven (Forsberg 
1985:199-261) samt den rumsliga analysen av Lundfors 
(Broadbent 1979: 135-155) har använts som underlag för ett försök 
till rumslig analys av de boplatser som behandlas i uppsatsen. 

Lycksele 19. basboplats i skogsområdet. 

Boplatsen domineras av föremål tillverkade av kvartsit och 
kvarts. Boplatsen som är relativt stor, sammanlagt ca 700 
kvadratmeter, har utgrävts i två omgångar, 1960 och 1961. På 
boplatsen påträffades 101 skrapor, 17 slagna spetsar, 1 förarbete, 3 
mejslar, 1 yxa av porfyr, asbestkeramik och fri asbest samt ett stort 
antal bearbetade och retuscherade avslag. 

Inom det .utgrävda området finns tre stora avslags-
koncentrationer, den största är ca 13 x 17 meter stor, de två övriga 
ca 8 x 11 - 13 meter stora. Vid analysen av denna boplats har även 
koncentrationer av brända ben medtagits. Dessa koncentrationer 
är också tre till antalet och sammanfaller i stort sett med 
koncenterationerna av avslag. 

På boplatsen fanns även sex härdar, två av dessa sammanfaller 
med en av avslagskoncentrationerna. I denna koncetration låg 
även 3 spetsar, 11 skrapor och ca 1/3 av de retuscherade avslagen. 

Trots att ingen knacksten finns upptagen i fyndlistan kan den 
vänstra avslagskoncentrationen var en tillverkningsplats. Även 
bearbetning av trä kan ha utförts i anslutning till denna 
koncentration, eftersom alla 11 skraporna samt 3 skrapor som låg 
strax utanför har skador från hårt material. Elva av skraporna har 
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skador från trä, 1 från ben eller horn och två av skraporna har 
skador från oidentifierat hårt material. 

I den högra avslagskoncentrationen påträffades 3 .. spetsar, 8 
skrapor, 1 yxa av porfyr samt 4 retuscherade avslag. Aven denna 
koncentration kan ha varit en tillverkningsplats med viss trä-
och skinnbearbetning. 4 av de 8 skraporna har skador från hårt 
heterogent material, 2 från mjukt material, 1 skrapa har skador 
från oidentifierat hårt material och 1 skrapa gick ej att avgöra 
skadetyp på. 

I den mittersta och störtsta avslagskoncertrationen har de flesta 
föremålen påträffats, däribland 9 spetsar, 1 förarbete, 65 skrapor 
samt asbestkeramik. Denna koncentration kan delas upp i två 
områden. I det högra området har 33% av skraporna skador från 
mjuka material, av dessa har 50% skador från skinnbearbetning. 

I den vänstra området har endast 20% av skraporna skador från 
mjuka material men även här har 50% av dessa skador från 
skinnbearbetning. De flesta skraporna i den •mittersta 
koncentrationen har dock skador från hårda material, skador från 
hårt heterogent material överväger och finns på 75% av 
skraporna. Skador från hårt homogent material finns på 10% av 
skraporna. 

Inom en yta på 4 x 5 meter i den högra delen av 
avslagskoncentrationen låg ett relativt stort antal föremål, bl.a. 7 
av de 17 spetsarna, 15 skrapor med skador från hårt heterogent 
material, 2 skrapor med skador från hårt homogent material och 
3 skrapor med skador från skinnbearbetning samt keramik. Inom 
detta område kan det eventuellt ha varit en plats för montering 
av spetsar. 

Denna boplats stämmer med de tidigare nämda boplatstyperna 
beträffande tillverkningsplatser och område för 
bearbetningsaktiviteter. Enligt denna modell skulle platsen för 
hyddor utmärkas av fyndtomma områden med undantag för 
keramik och slipade föremål. All keramik har dock påträffats 
inom avslagskoncentrationerna och inga slipade föremål 
(förutom 1 lösfynd) nämns i fyndlistorna. 

Som jämförelse kan nämnas boplatsen 1231 vid Luleälven 
(Forsberg 1985:225-226) som också är en basboplats i 
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skogsområdet. På denna boplats finns ett centralt område med 
bearbetningsaktiviteter med två tillverkningsplatser vid sidan 
om detta område. En av de tre keramik.förekomsterna påträffades 
inom ett i övrigt fyndtomt område, och tolkas som platsen för en 
hydda. 

1961 grävdes fem schakt ä 1 x 20 meter till höger om det tidigare 
utgrävda området. Där påträffades 7 skrapor, 1 slagen spets samt 
två mejslar, 1 av grönsten och 1 av skiffer. På grund av att endast 
1 meters schakt grävdes är det svårt att säga något om området. 
Av de 7 skraporna påträffades 4 i samband med avslags-
koncentrationer och alla skraporna har skador från hårda 
material. 2 av skraporna har skador från hårt homogent material, 
1 har skador från hårt heterogent material och 4 skrapor har 
skador från ospeåfiserat hårt material. 

LV 19 

0 

0 Keramik 
O Avslagskonc.• 
O Högre konc. 

av avslag. 

Fig. 25. översikt över det utgrävda området på boplatsen LY 19. 

Stensele 49, aktivitetslokal i skogsområdet. 

På boplatsen har förutom 25 st. skrapor 10 st. föremål och 
asbestkeramik påträffats. Däribland 6 slagna spetsar, 2 
plattformkärnor och ett förarbete till spets. Inom de 385 
kvadratmeter som utgrävdes fanns två avslagskoncentrationer. 
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Den största var ca 5 x 8 meter stor och den mindre ca 4 x 5 meter. I 
den större låg 3 spetsar, 1 kärna och 9 skrapor. Sex av skraporna 
har skador från hårt heterogent material, 2 av skraporna har 
skador från skinn och 1 skrapa har skador från hårt oidentifierat 
material. I anslutning till koncentrationen låg ytterligare 1 kärna. 
Kärnornas förekomst i eller i anslutning till avslags
koncentrationerna samt de 3 spetsarna gör att platsen kan tolkas 
som en tillverkningsplats. 

I den mindre avslagskoncentrationen påträffades 2 spetsar, 1 
förarbete till spets samt 8 skrapor. 3 av skraporna har skador från 
hårt heterogent material och 1 skrapa har skador från hårt 
homogent material. De övriga 4 skraporna har skador från olika 
mjuka material, 1 skrapa har skador från mjukt regelbundet 
material (skinn), 1 skrapa har inga identifierbara skador och 2 
skrapor har skador från mjukt oregelbundet material (bark). 
Avslagskoncentrationen kan tolkas som ett område med olika 
bearbetningsakti viteter. 

Keramiken påträffades i det utgrävda områdets högra hörn, i 
anslutning låg även 2 skrapor med skador från träbearbetning. 
Denna boplats stämmer med de generella boplatstyper som har 
föreslagits för Luleälv, förutom keramikförekomsten. 

ST 49 

OKt-ramik 
0 Avslagskonc. 
© Höcirt konc. 

av avslag. 

0 Sm 

~ 

0 

Fig. 26. Översikt över det utgrävda området på boplatsen ST 49. 
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Stensele 79, transitoboplats. 

A vslagskoncentrationerna på denna boplats är relativt små, den 
största är ca 4 x 4 m och de övriga fem är ca 1 - 2 x 2 m. Fyra av 
avslags-koncentrationerna sammanfaller med fyra av de sju 
härdar som påträffades på boplatsen. Ytterligare en härd ligger i 
utkanten av den största avslagskoncentrationen. 

Förutom 11 st. skrapor av kvarts och kvartsit påträffades 1 slagen 
spets, 1 bronsbleck, 1 skifferförarbete samt asbestkeramik. I härd 
nr. 5 som sammanfaller med en avslagskoncentration låg 3 st. 
skrapor, bronsblecket samt asbestkeramik. I härd nr. 3 låg den 
slagna spetsen och skifferförarbetet. Härd nr. 3 och 2 
sammanfaller med den största avslagskoncentrationen. I härd nr. 
2 och 7 återfanns 1 skrapa i vardera härden. Tre av härdarna var 
fyndtomma men den västligaste sammanfaller med en 
avslagskoncentration. 

Tre av skraporna återfanns i de minsta 
avslagskoncentrationerna. De två depositionsytor där härdar, 
avslagskoncentrationer och fynd av keramik-bronsbleck-skrapor 
respektive spets-skifferförarbete-skrapa sammanfaller kan 
indikera platsen för två hyddor. De två härdar som sammanfaller 
med avslagskoncentrationer kan vara tillverkningsplatser. 

Härdarnas storlek är tyvärr inte redovisad i det material som har 
varit tillgängligt, men avsaknaden av yngre artefakter samt att de 
flesta föremål är funna invid härdarna gör att vissa av härdarna 
kan vara samtida med föremålen. 
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ST 79 
0 Keramik 

0 Avslagskonc. 

~Höqn konc. 
av avslag. 

0 5m 

~ 
~ ~ .18:\ 

~ 

Fig. 27. Översikt över det utgrävda området 
på boplatsen ST 79. 

Stensele 100, aktivitetslokal i förfjällsområdet. 

• 

På denna boplats har redskap av kvartsit, kvarts, flinta och 
brecciekvarts påträffats. Föremål som registrerades vid 
utgrävningen är 8 st. skrapor, 1 slagen spets av brecciekvarts,1 
förarbete av skiffer, 4 st. rundkärnor (3 st. av brecciekvarts 1 st. av 
kvarts), 2 st. knackstenar samt 2 st. avslag >5 cm. 

På boplatsen fanns två avslagskoncentrationer. Den mindre är 
rund ca 4 x 4 - 5 m stor. I denna är 3 st. kärnor, pilspetsen samt 2 
st. skrapor funna. I anslutning till avslagskoncentrationen låg 1 
knacksten. Det faktum att 3 av de 4 kärnorna, pilspetsen och 
knackstenen återfanns inom den i det närmaste runda 
avslagskoncentrationen gör att denna depositionsyta kan vara en 
tillverkningsplats. 

Den andra avslagskoncentrationen är ca 5 x 13 m stor och de 
resterande föremålen, utom 1 knacksten, sammanfaller med 
denna koncentration. En knacksten låg strax utanför 
koncentrationens nedre del. Tre av de sex skrapor som återfanns 
inom detta område, låg inom lm 2 ca 1,5 m väster om dessa 3 låg 
ytterligare 1 skrapa. Alla 4 skraporna har skador från hårt 
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heterogent material (trä). Detta kan tyda på att det i boplatsens 
nedre del har varit en plats för träbearbetning. 

De resterande föremålen låg spridda i den större 
avslagskoncentrationen, däribland 1 förarbete av skiffer, 2 st. 
skrapor samt 1 rundkärna. Föremålsspridningen i boplatsens 
norra del tyder på att aktiviteter av olika art har utförts. 

ST lOQ 

• Skrapor 
0 Avslagskonc. 
e Högr• konc. av 

avslag. 

Fig. 28. Översikt över det utgrävda 
området på boplatsen ST 100. 

Tärna 37, basboplats i förfjällsområdet. 

På denna boplats har i huvudsak avslag och föremål av 
brecåekvarts påträffats men även föremål av skiffer, kvartsit och 
hälleflinta (främst som förarbeten) samt en slagen spets av flinta. 
Bland redskapen på boplatsen kan nämnas 17 slagna spetsar, 34 
skrapor, 20 kärnor, 3 knackstenar, 4 klubbor, 4 sänken, 3 brynen 
och 1 mejsel. Övriga fynd är. bif aciala förarbeten, stora (>5 cm) 
avslag och asbestkeramik. 

Den utgrävda ytan utgörs av en stor avslagskoncentration. I 
denna kan emellertid 4 stora, 9 - 13 x 5 - 10 m, samt tre mindre, 2 
x 3 m, avslags-koncentrationer urskiljas. De stora benämns A, B, 
C, D, och de mindre 1, 2, 3. · 

Koncentration A sammanfaller med fynden av 3 kärnor, 4 
spetsar, 4 bifaåala förarbeten, 4 skrapor, 1 ospecifiserat förarbete 
och 4 stora avslag. I koncentrationen påträffades inom en yta av 
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ca 1,5 x 1,5 m 1 kärna, 4 spetsar, 2 skrapor, 1 ospecificerat förarbete 
och 3 stora avslag. Denna yta kan tolkas som en 
tillverkningsplats eller som redskapsförråd. 

Koncentration B sammanfaller med fynden av 2 kärn?.r, 6 
skrapor, 1 bryne, 1 förarbete av skiffer och 1 stort avslag. Aven 
fynden av keramik sammanfaller med denna koncentration. I 
anslutning till koncentration B är även alla tre knackstenar 
funna. De sex skraporna har skador från hårt material, 4 skrapor 
har skador från hårt heterogent material och 2 har skador från 
hårt oidentifierat material. Denna koncentration kan tolkas som 
platsen för en hydda, främst p.g.a. keramikförekomsten. 

A vslagskoncentration C, som är den största, sammanfaller med 
fynden av 3 kärnor, 3 spetsar, 10 skrapor, 1 klubba, 1 sänke, 1 
ospecifiserat förarbete och 15 avslag >5 cm. Tio av de stora 
avslagen och 6 av skraporna låg inom en 1,5 x 1 m. stor yta. Fem 
av de 6 skraporna har skador från mjuka material. Denna 1,5 x 
1m stora yta kan tolkas som ett redskapsförråd eller som en plats 
för skinnbearbetning, även de stora avslagen kan ha ahvänts till 
bearbetning av skinn. I och i anslutning till denna koncentration 
låg 4 kärnor, 3 spetsar, 2 äkta spån och 3 stora avslag relativt 
samlade och kan indikera en tillverkningsplats. 

Avslagskoncentration D sammanfaller endast med två fynd, 1 
skrapa och 1 kärna. Skrapan har använts på skinn. 
Fyndtomheten och närheten till vattnet (delar av 
koncentrationen ligger under strandlinjen) gör att denna 
avslagskoncentration kan tolkas som en dumphög för avslag. 

Av de mindre avslagskoncentrationerna är det endast 
koncentration 2 som sammanfaller med ett större antal föremål. I 
denna koncentration påträffades 1 slagen spets, 4 bifaciala 
förarbeten och 1 stort avslag. De 4 förarbetena och spetsen låg 
inom en 0,5 x 2 m stor yta som kan ha varit en tillverkningsplats. 

Koncentration 1 sammanfaller med 1 skrapa med skador från 
hårt homogent material. Koncentration 3 sammanfaller med 1 
stort avslag samt med 1 äkta spån. 

I övrigt låg redskap och föremål spridda på boplatsen, 
spridningen gör att boplatsen kan vara blandad, d.v.s boplatsen 
har troligen använts upprepade gången under en längre tid. 
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En jämförelse kan göras med boplatsen 1371 från Luleälven. 
Denna boplats är klassad som en basboplats i förfjällsområdet och 
är belägen vid sjön Kårtejaure ca 1 km. ovanför sjöns utflöde -
Stora sjöfallet. Boplatsen har klassats som blandad med C14 
dateringar från senmesolitikum till 1500 e.I<r. 

Föremålen på boplatsen är tillverkade av grå och· röd 
sjöfallskvartsit och mörk kvartsit. Bland föremålen kan nämnas 
kölskrapor, slagna spetsar och järnföremål. Boplatsen 
karaktäriseras av förarbeten till slagna spetsar och retuscherade 
avslag, och jakt torde ha varit en av huvudaktiviteterna. Enligt 
Forsberg (1985:58) är omgivningen fattig på resurser men 
boplatsen är strategiskt placerad beträffande renjakt, den ligger 
ovanför Stora sjöfallet där två dalar möts. Boplatsen är placerad 
där avståndet över sjön är kortast och det är ett troligt vadställe 
för flyttande renar. 

Boplatsen T 37 ligger i en likartad omgivning, i en U-dal ca, 1 km. 
ovanför Umeälvens utlopp ur Överurnan. Nämnas bör också att 
ca 500 m nedanför Umeälvens utlopp finns en udde som kallas 
Rensemnäset eller Simmernäset. Dessa namn tyder på att renar 
brukade simma över älven vid denna plats, åtminstone i 
historisk tid . 

• 
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T 37 

O Sm 

Ol<•ramik 

0 Avslagskonc. 

~ Högr• konc. 
av avslag. 

Fig. 29. Översikt över det utgrävda området på boplatsen T 37. 

Tärna ~ aktivitetslokal i förfjällsområdet. 

Alla föremål på boplatsen är av brecciekvarts. Förutom de 3 
skraporna är 1 slagen spets, 7st. förarbeten, 1 rundkärna, 1 ret. 
avslag och ca 35 st. stora (>5cm) avslag funna. Alla föremål och 
större avslag ligger inom en yta av 3 x 5 m. 

Koncentrationen av avslag är timglasformad (bimodal) och i sin 
största utbredning ca 7 x 17 m. Inom en yta på 4 - 5 x 6 m är 
koncentrationen av avslag högre. Enligt Broadbent (1979: 136-157) 
bör platser för tillverkning av unifaciala redskap (t.ex. skrapor) 
utmärkas av en hög andel av stora, tjocka avslag och eftersom 
redskap och förarbeten sammanfaller med 
avslagskoncentrationen bör föremålen vara tillverkade på 
platsen. 

Enligt de tidigare nämda boplatstyperna bör ett område med 
bearbetningsaktiviteter ligga en bit ifrån tillverkningsplatsen, 
men boplatsen kan även vara en ren tillverkningsplats. 
Avståndet från denna boplats till basboplatserna Tärna 40 och 
Tärna 37 är endast 200 respektive 750 meter. 
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I 

T 38 

• Skrapor 
0 Avslagskonc 

0 Högr• konc. 
av avslag. 

Fig. 30. Översikt över det utgrävda området 
på boplatsen T 38. 

Sammanfattningsvis kan man säga att de undersökta boplatserna 
överensstämmer med de olika boplatstyperna. Något som inte 
stämmer är förhållandet redskap/avslag. Enligt Forsbergs 
(1985:273) ovan anförda modell är det endast på basläger i 
förfjällsomr!det och på transitoboplatser som ett rumsligt 
sammanfall mellan redskap och avslag råder. Vid alla de sex 
undersökta boplatserna sammanfaller dock redskap och avslag 
mer eller mindre. Den boplats som har rumsligt sammanfall i 
minst grad är T 37 som är en basboplats i förfjällsområdet och 
alltså en av de två boplatstyper där rumsligt sammanfall bör råda, 
men detta kan, som tidigare nämnts, bero på att boplatsen T 37 
har använts under en lång tid. 

Att dela upp boplatserna i mera precisa aktivitetsytor än 
tillverkningsplatser och område med bearbetningsaktiviteter kan 
vara vanskligt. Föremålen kan ha blivit flyttade av andra 
människor, djur eller av vattnet. 

6. JÄMFÖRELSER MED ANDRA MATERIAL. 

6.1. JÄMFÖRELSE MED LULEÄLVEN. 
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Vid en jämförelse med den bruksskadeanalys som utfördes på 
skrapor från fyra boplatser längs Luleälven ( Broadbent i Forsberg 
1985:289) så finns tydliga skillnader. Den största skillnaden är 
andelen skador från mjuka material, på basboplatser i 
förfjällsområdet. I analysen från Luleälven finns skador från mjuka 
material på 85% av skraporna från en basboplats i förfjällsområdet 
och endast 15% har skador från olika hårda material. Längs 
Umeälven är andelen skador från mjuka material är betydligt lägre 
(24,5%) på skrapor från en basboplats i förfjällsområdet och skador 
från hårda material finns på huvudparten av skraporna, 75,5%. 

Eftersom renjakt antas vara huvudaktiviteten i förfjällsområdet bör 
andelen skador från mjuka material vara högre på skrapor från 
basboplatser i förfjällsområdet än på skrapor från basboplatser i 
skogsområdet. Detta stämmer i stort sett i materialet från båda 
älvdalarna, men skillnaden är mera uttalad i materialet från Lule 
älv. Bland skraporna från en basboplats i skogsområdet längs Lule 
älv, finns skador från mjuka material endast på 5%. 

• 
Bland skraporna från LY 19 (basboplats i skogsområdet) finns skador 
från mjuka material på 18%. Andelen skador från mjuka material 
är mindre på basboplatser i skogsområdet i båda fallen, men alla sex 
boplatserna längs Ume älv domineras av skador från hårda 
material. Detta till skillnad från de fyra boplatserna längs Lule älv, 
där två av boplatserna domineras av skador från mjuka material. 
Båda boplatserna ligger i förfjällsområdet. 

Två andra boplatser där liknande undersökningar har gjorts är 
Lundfors (Broadbent 1979) och Norpan 2 vid Vuollerim (Sanden 
1987). Dessa båda boplatser är från ca 4.000 f.Kr. alltså betydligt äldre 
än de undersökta boplatserna vid Lule och Ume älvar. Materialet 
från Lundfors och Vuollerim består i huvudsak av kvarts, men 
båda är klassade som basboplatser och en jämförelse kan därför vara 
av intresse. 

Undersökningen av skrapor från boplatsen vid Vuollerim visar att 
skador från hårda material övervägde och på endast 7% av 
skraporna fanns skador från mjuka material ( Sanden 1987:40). 

Enligt Sanden kan den låga andelen skador från mjuka material 
bero på att verktyg av andra material än sten användes vid 
skinnbearbetning. En annan förklaring kan vara att 
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skinnbearbetning utfördes en bit utanför boplatsområdet och att 
dessa skrapor aldrig blir funna vid en normal utgrävning. 

I fördelningen av olika hårda material utgör skador från hårt 
heterogent material drygt 50% av materialet från Vuollerim, 
därefter kommer skador från hårt homogent material som finns på 
27%, skador från hårt ospecifiserat hårt material finns på ca 10% av 
skraporna. 

Även i materialet från Lundforsboplatserna dominerar skador från 
hårda material. Dock inte lika markant som i materialet från 
Voullerim. I materialet från de fem boplatserna i Lundfors utgör 
skador från mjuka material mellan 21 - 36%. 

Enligt Broabent (1979:95) kan den låga andelen skrapor med skador 
från mjuka material bero på att skrapor använda på skinn slits ut 
betydligt långsammare än skrapor som används på hårda material. 
Enligt Broadbent (1979:96 tabell 18) behåller skrapor använda på 
skinn skärpan dubbelt så länge som skrapor använda på hårda 
material. Skrapor använda på mjuka material skulle därmed bli 
underrepresenterade. 

Bland skador från hårda material så dominerar skador från hårt 
heterogent material på fyra av de fem boplatserna, den återstående 
boplatsen domineras av skador från hårt oidentifierat material. 

Vid en sammanfattning av de fyra undersökningarna kan man 
konstatera att vid de flesta boplatserna dominerar skador från olika 
hårda material på skraporna. Vid de undersökta boplatserna i 
förfjällsområdet längs Luleälven är skador från olika mjuka 
material dominerande. 

7. SAMMANFATTNING 

Uppsatsens syfte har varit att genom en bruksskadeanalys och 
rumslig analys påvisa skillnader och likheter i bosättningsmönster 
mellan Lule- och Ume älvdalar. 

Uppsatsen behandlar sex boplatser vid Umeälven. Boplatserna är 
basboplatser, aktivitetslokaler samt en transitoboplats. Det 
undersökta materialet har främst bestått av skrapor, på vilka en 
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bruksskadeanalys har utförts. Genom att undersöka skador på 
skrapor kan man avgöra om de har använts på hårda material (trä, 
ben och horn) eller på mjuka material (skinn, bark). Skrapor från 
basboplatser i förfjällsområdet bör ha högre andel skador från 
mjuka material p.g.a. den förmodade renjakten. 

För att undersöka om bruksskador på skrapor tillverkade av 
kvartsit är jämförbara med bruksskador på kvartsskrapor utfördes 
ett experiment. Skraporna var av kvartsit och tillverkade av E. 
Callahan. Skraporna användes på ben, horn, skiffer och tre olika 
träslag. 

Enligt Forsberg (1985) bör olika boplatstyper uppvisa vissa 
skillnader i avslags- och artefaktspridning. En rumslig analys, där 
avslagskoncentrationer och artefaktspridning inritades på 
transparenter, utfördes på de sex boplatserna. 

Materialet från de två basboplatserna jämförs• med de 
bruksskadeanalyser som är gjorda på skrapor från basboplatser vid 
Luleälven (Broadbent i Forsberg 1985), Norpan 2 i Vuollerim 
(Sanden. 1987) och de fem boplatserna i Lundfors (Broadbent. 1979). 

Bruksskadeanalysen visade att skraporna till övervägande del har 
använts på olika hårda material. På två av de sex boplatserna har ca 
25% av skraporna använts på mjuka material. En av dessa är en 
basboplats i förfjällsområdet, och det kan vara en indikation på att 
jakt och skinnbearbetning har varit av stor betydelse. Vid en 
jämförelse med material från andra boplatser där bruksskadeanalys 
har gjorts, så är det endast i material från förfjällsområdet vid 
Luleälven som andelen skador från mjuka material överväger. 

Råmaterialet och storleken på de undersökta skraporna varierar 
:Q1ellan boplatserna. Brecciekvarts är det vanligaste råmaterialet i 
skrapor från förfjällsområdet. Skrapor från basboplatsen i detta 
område är även längre än från de övriga boplatserna. I övrigt är 
kvartsit det oftast förekommande råmaterialet. 

Bland de undersökta skraporna har 40% skador som tyder på 
skaftning. De flesta är under 50mm långa och har en relativt 
uniform bredd och tjocklek. Detta tyder på att någon form av 
standardiserad skaftning har tillämpats. 
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Det utförda experimentet visade att bruksskador på skrapor 
tillverkade av kvartsit i stort sett överensstämmer med 
bruksskador på skrapor tillverkade av kvarts. Ett undantag var dock 
kvartsitskrapor använda på tall. 

Den rumsliga analysen visar ett rumsligt sammanfall mellan 
avslag och artefakter. På de flesta boplatser finns en eller flera 
aktivitetsytor, en av boplatserna i förfjällsområdet verkar vara 
utnyttjad under en längre tidsperiod och aktivitetsytor är svåra att 
urskilja säkert . 

• 
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8. DISKUSSION 

Vad innebär nu resultatet av bruksskadeanalysen? Har man inte 
ägnat sig åt (ren)-jakt i förfjällsområdet vid Umeälven i lika stor 
utsträckning som vid Luleälven? 

En förklaring _.till skillnaden mellan de två älvdalarnas 
förfjällsboplatser kan vara att basboplatsen vid Umeälven är 
blandad och har använts under tidigare perioder. Den basboplats 
som har undersökts från förfjällsområdet vid Luleälv verkar mera 
homogen beträffande artefakter, råmaterial och 
avslagskoncentrationer. 

Basboplatsen vid Umeälv kan snarare jämföras med boplatsen 1371 
vid Luleälv. Tyvärr har ingen bruksskadeanalys utförts på material 
från denna boplats. 

I 

En av Sandens (1987:44) förklaringar till den låga andelen skrapor 
använda på skinn är att redskap av andra material har använts. 
Kanske finns det en kronologisk skillnad beträffande 
skinnskrapning? Under tidigare perioder kanske redskap av ben 
och horn användes vid skinnbearbetning. Eventuellt har den 
gradvisa övergången från kvarts till kvartsit som dominerande 
redskapsmaterial även påverkat materialet man tillverkade 
skinnskrapor av. 

En tendens i materialet från Umeälven är att skrapor med skador 
från skinnbearbetning oftare är av kvartsit och brecciekvarts än av 
kvarts. Kanske blir eggen hos kvartsskrapor för vass C>ch skinnet 
skärs lättare sönder. 

Vid egna okontrollerade försök med flintskrapor, som användes för 
att mjuka upp en fårskinnsväst, visade sig dessa skrapor vara 
mycket vassa. Västen hade efter detta försök fem extra hål. 

Dominansen av skrapor med skador från mjuka material från 
basboplatsen i förfjällsområdet vid Luleälven kan eventuellt vara 
för stor. Av de 85% av skraporna som har skador från mjuka 
material har endast 5% skador från skinnbearbetning. De övriga 
80% är skrapor med skadtyp 2, d.v.s. inga observerbara skador. 
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material eller inte använts alls. En stor del av dessa skrapor ligger i 
anslutning till ca 20 bifaciala förarbeten. Området kan alltså vara en 
tillverkningsplats och skraporna kan vara oanvända eller 
omretuscherade. Området har dessutom tolkats som platsen för en 
hydda av Forsberg (1985:253). 

Skillnader och likheter i bosättningsmönster vid Lule och Ume 
älvdalar skulle troligen framträda bättre om bruksskadeanalys samt 
rumsliga analyser gjordes på material från ett större antal boplatser. 
Antalet boplatser vars material bruksskadeanalys utförts på från de 
två älvdalarna är endast 10 stycken. Därmed är det t.ex. bara 1 
basboplats från förfjällsområdet och 1 från skogslandet från vardera 
älvdal som går att jämföra. Jämförelser de två älvdalarna emellan 
blir därför en aning grova. Ytterligare analyser av likartat slag 
behövs alltså . 

Utifrån analyserna utförda på boplatser vid Umeälven verkar 
bosättningsmöster och boplatstyper överensstämma i stort med de 
som har föreslagits för Luleälven av Forsberg (1985: 271). Det är 
främst förhållandet redskap/avslag och andelen skrapor med 
skador från skinnbearbetning som skiljer mellan de två älvdalarna. 
Kanske kan detta bero på skillnader beträffande råmaterial vid 
tillverkning av verktyg för skinnbearbetning eller andra skillnader 
i den kulturella traditionen? 

• 
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