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ABSTRACT 

Uppvärmnings- och avkylningsexperiment med skärvsten 

tillsammans med petrografiska studier har indikerat 

variationer i forntida stenanvändning. Stenars 

bergartstillhörighet och sammansättning är betydelsefull 

för att förstä skillnader i användningssätt. Skillnad 1 

mängd skärvsten pa och mellan anl&ggningar är beroende av 

stenens lokala egenskaper och visar olikheter i 

anvl.ndning, anvl.ndningstid och sociala relationer. 
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1. INLEDNING 

När vi lr ute och inventerar är Oet vanligen inga klart 
urskiljbara anläggningar vi upptäcker, utan det kan röra 
si9 om svaga, knappt synliga försänkningar i marken. 
Ibland återfinns endast avslag och skörbrända stenar på 
marken. sadana boplatser registreras som "Boplats Utan 
Synlig Anlllggning" enligt fornminnesregistrets 
$akordlista. Skörbränd sten - eller akärvaten - är därför 
en viktig boplatsindikator. Benämningen skörbränd- eller 
skärvsten konner sig av att stenar som utsätts för värme 
förr eller senare epricker sönder och/eller blir sköra. 
Stenar i det aatllll'l.anhang som uppsatsen behandlar beskrivs 
av arkeologer ofta som kokstenar. Det mäste päpekas att 
bakom beteckningen koksten döljer sig all användning av 
sten där det krllvs tillförsel av ter'misk energi för olika 
ä.ndadl, till exempel matberedning, trä -och 
skinnbearbetning, uppvärmning o.s.v {Spång 1986:47ff). I 
detta arbete kommer jag att använda beteckningarna skarv
och skörbränd sten. 

Skörbränd sten är tillsammans med avslag ocksA de 
vanligaste fynden på boplatser i övre Norrland. 

Arkeologen behandlar de skörbrAnda stenarna 
styvmoderligt, pl nAgot sätt kommer de bort i 
hanteringnn. Mig veterligt är det bara L G Splng (1986) 
som belyst frägan mera utförligt vad gäller funktionella 
aspekter. Vanligtvis nöjer sig arkeologerna med att rita 
av daraa placering och vaga dem. narför ar det 
inspirerande att behandla ett föga bearbetat område. 

Bästa sättet att föra in skärvstenen i en arkeologisk 
kontext ar att genomföra experiment. Petrografiska 
studier är nödvändiga för att göra frågeställningarna 
lättare att behandla i experimentdelen. Materialet samlas 
in på valda platser medan experimenten utföre.s i Umeå. 
Result,aten av analyserna jämförs sedan med det material 
som tillvaratagits pl boplatsen 1 Vuollerim. Kronologiskt 
handlar det om eenmesoliticum - tidigneoliticum, men 
skärvsten har använts under hela vår forntid. Att 
Vuollerim väljes beror pa att akä~vatenen där är 
tillvaratagen. Experimentresultaten kan därför lättare 
göras jämförbara med befintligt material. 

1.1 Syfta och frlgeatällningar 

Infallsvinklarna på akärvstensproblematiken är valda 
utifr!n det faktum att experimentell arkeologi är en 
lämplig metod för att lösa fr&gesUllningarna. 

Syftet med denna studie är att se om u,ppvärmnings- och 
avkylnings experiment med sten kan öka var information om 
skärvstenars egenskaper tör att komma At variationer i 
deras användning i förhistorisk tid. 
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- Kan vi med experiment återskapa skärvsten som gär att 
jämföra meO ett arkeologiskt material? 

Fr&geställningen i en vidare bemärkelse är - om syftet 
uppnås, att utifrån e:x;perimentreaultaten komma ät de 
frAgor kring skärvsten som vanligen tolkas traditionellt, 
1 det här fallet fokuserat pA boplatsen i Vuollerim. 

Här uppkommer ett antal konkreta frågor: 

- Kan man utifrAn experimentresultaten se om sterunaterial 
i härdar skiljer eig frAn det eom artvAndes i andra syften 
och om sa är fallet, i vilka andra syften användes 
stenen? 

- Kan man genom studier av sk&rvatensmaterialets kvalit~ 
och sammaneättnino komma 4t funktion och anvlndningetid 
för de anläggningar där skärvsten är en framträdande 
företeelse? 

- Valde& särskilt sprickbeständiga och värmehlllande 
stenar ut? 

- Har atenarnas egenskaper betydelse för metod att värma 
upp vatten på, i skinnaäck eller trAg exempelvis? 
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2 BAKGRUNII 

Atminstone sedan slutot av 1800-talet har skörbr!nd sten 
uppm&rkaatUWts vid arkaologiaka utgrävningar i Sverige. 
Till en början gjorde man ej några geno1D9rl.pande 
analyser, utan nöjde sig med att påtala rent funktionella 
aspekter som matlagning och vattenuppv&rll'lning. Att stenar 
eldskadas och spricker av värme visste man naturligtvis, 
inte minst genom gruvbrytningens tillmakningsmetod. 

Det dröjde ända in på 1900-talet innan fenomenet började 
uppm&rksamm.aa och d& gällde det anläggningar med 
skärvaton. Tre typer av anläggningar blev aktuella: 
skärvstenshögar, skärvstensvallar och kokgropar med olika 
kronologi och utbredning. Skärvstenshögar relateras till 
bronsålder och kan kopplas ihop ~ed det sydskandinaviska 
broneAlderskomplexet (Selinge 1994:23l). De kan i 
huvudsak hänföras till boplatsanläggningar och har visat 
sig innehålla sot, kol och brända ben samt annat av 
människan astadkommet avfall som keramik ocb dcgelrester. 
TvA sklrvstensbögar har blivit utgr&vda vid Mariehem, 
Ume4 (Forsberg 1992:6lff) och dateringarna löper från 
bronsälder in i äldre järnälder. För vidare studier, se 
Jensen 1986:17ff och Larsson 1986:35ff och där anvisad 
litteratur, samt andra, nyare källor om brons&ldern. 

OQJ\ andra typen av anläggningar är skärvstensvallar som 
återfinns i Norrlands inland upp till norra Västerbotten. 
Dateringar från utgrävda anläggningar visar att vallarna 
härstammar fr&n neoliticum, ca 4 200-2000 f. kr. De 
karaktäriseras av nedsänkt golv omgiven av en relativt 
mäktig vall runt om, som mer eller mindre är uppbyggd av 
skörbrända stenar. Vallarna brukar innehålla utrensade 
rester fr&n härdar samt be.n, redskap och avslag. Golvens 
form varierar mellan rund, oval och rektangulär. Yt.an 
måste vara såpass stor att en hydda kunnat placeras 
ovanpå den. Ar golvytan mindre tolkas anläggningen 
vanligen i detta speciella fall som kokgrop (Rydström 
1984:75; Lundberg 1985:293; LOthman 1986:40ff; SpAng 
l986:47f). Källkritik: det finns in9a absoluta kriterier 
på hur stor golvytan måste vara för att anllggningen ska 
kallas skärvstensvall, utan det är den enskilda 
arkeologen som gör bedömningen, de siffror jag stött pA 
varjerar mellan 3 och 9 ma. 

Den förste arkeolog som uppmärksammade skärvstensvallarna 
var O 8 Sa,otesson so.ai nedtecknade en sa.dan vid Bells3e, 
Hotingajön Ar 1923, (Lundberg 1986:81). Anläggningar med 
skärvstQn undersöks alltjämt, dock ej stenarna sävitt 
känt, hittills är ett sextiotal skärvstensvallar funna 
(Broadbent 1991:44). 

I dag anvlnds inte längre beteckningen ekärvatenavall, 
utan boplatsvall (Muntl. Sanden). Den begreppsförvirring 
som ibland rådde vad gäller klassificering av större 
anläggningar av stenAlderskaraktar är numera borta. Den 
tidigare distinktionen var delvls geografiakt betingad. 
Aven mängden sk&rvsten spelade viss roll. Före 80-talet 
var stora boplatsvallar inte kända i övre Norrland norr 
om norra vastarbottens inland. I d&g ar forsJtningsläget 
ett annat: stora anläggningar är nu klnda 1 exempelvis 
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Vuollerim, Fattenborg och Saivaara {Baudou 1992:62ff). Av 
praktiska skäl lever da äldre beteckningarna kvar &ni 
dag: sälunda antecknas exempelvis anläggningarna i 
Fattenborg, Norrbotten, som boplatsvallar medan 
motsvarande typ betecknas skärvsten&vall i 
Hellannorrland. För att underlätta litteratursökningen 
använder jag här den äldre beteckningen. 

Kokgropar omgiven av skärvste.nsvall är en fornlä.mningstyp 
som är vanlig i Ovre Norrland. De uppträder l stort sett 
under hela vår forntid från senmesoliticum och in i 
historisk tid, vanligast är de under järnåldern (Bergman 
1995:50). Under beteckningen kokgrop döljer sig aven 
andra benlmningar som jordugn, torkugn och eldgrop. De 
utmärke av en grävd grop i marken med rektangulär eller 
rund botten och en mer eller mindre tydlig vall 
innehållande skärvsten. På bottenplanet är sot, kol, 
rödbrlnd jord och sk&rvsten. tör vidare studier, se 
Lundin 1992:139ff och Baudou 1992:107f. 

2.1 Porskningahiator1k 

Inga petrografiska undersökningar av skörbrand sten har 
så vitt jag kunnat bedÖlllllö agt rum. Att mängden skörbränd 
sten är beroende av materialets kvalitet är något som 
förta fram av arkeologer som Ronnie Jeneen och Thomas 8 
Larsson i deras arbeten om skärvstenshögar (Jensen 
1986:31; Larsson 1986:37!). Tanken är att migmatiserade, 
relativt porösa bergarter som gnejs och gnejsgranit är 
obeatä.ndiga mot upphettning. Stenarna har snabbt spruckit 
sönder, varför man tvingats använda sig av stora m.8.ngder 
sten. Förekomst av sot och kol 1110tsägor teorin om 
kokstenar för uppvärmning av vatten, utan de är i stället 
att betrakta som utrensat avfall från härdar ocb dyligt 
(SpAng 1986:5lff). 

L-C. Sp&ng har fört fram hypotesen om att sönderspruckna, 
mindre stenar är effektiva vid vattenuppvärmning därför 
att de snabbt tar upp och avger värme (SpAng 1986:57!). 
Stora stenar tar upp och avger värme långsammare och 
lämpar sig bättre för rumeuppvärmning och matberedning. 

En intressant parallell finns fr&n Irland. Där har man 
funnit och grävt ut forntida kokplatser. Kokplatserna 
består av rektangulära träkar nedgrävda i marken. I 
studien (O'Kelly 1954:l0Sff) anges att anläggningstypen 
varit i användning frän bronsålder och in i historisk 
tid. Skärvstenaförekomsten i dessa anläggningar har en 
sak gemensamt: de be&tir alltid av sandsten. Ett 
experiment genomfördes: man kokade kött med gott resultat 
i ett träkar, stenarna som användes höll ungefär en 
handflatas storlek. En intressant hypotes fördes fram, 
genom att iaktta den lokala sand&tencns kv3litå och 
.förekomst kan mclt' beräkna hur mycket det går åt till 
matberedning och uppvärmning och därigenom fä en 
approximativ uppfattning om anläggningens anvlndningstid. 
Sandstenens kvalitå varierar frAn plats till plats. 
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3 PBTRQGRAFI 
Petrografi är l!ran om bergarternas sammansättning och 
systematik. Ett enklare och vidare ord är bergartslära 
(patrologi). För arkeologer inriktade på stenaldern är 
grundläggande kunskaper i geologi och bergartslära bra 
att ha. För at~ l~ttare föratA skärvstenena egenskaper 
mAete en del grundläggande begrepp lyftas fram. 

Alla borgarter är uppbyggda av mineraler som bestär av 
olika slags kemiska föreningar eller av ett enda 
grundämne. Atomerna ar ordnade i en regelbunden 
kristallstruktur som visar sig i olika 
kriatallsymmetrisystem, till exempel trigonala systemet 
och triklina systemet (Spicar 1995:Sff; Lundegår~h 
1968:65ff). Kvarts tillhör det trigonala och fältspat det 
triklina ayatemet (Lundegårdh 1968:65f). Mineralerna i 
olika kombinationer bygger u,pp vära bergarter. De kan 
grovt delas in i bergartsbildande huvud.mineral och 
accessoriska mineral som är av sekundär betydelse. 
Vanligast förekommande ar fältapater, som är en 
mineralg~upp (aluminiumsilikat9r). Fåltspater finns i två 
stora grupper: plagioklas och kalifältspat. Kvarts ar det 
näst vanligaste bergartsbildande mineralet. 

Bergarterna delas in J tre grupper: magmatiska, metamorfa 
och sedimantära (Loberg 199J:16lff). 

De magmatiska bergarterna bildas direkt av magma, 
metamorfa bergarter bildas genom omva,ndling unde-r tryck 
och/eller temperaturpäverkan, sedimentära bergarter 
bildas av sediment som genomgått diagenes. 

De magmatiska bergarterna kan här delas in i djup, gång 
och ytbergarter. 

Vidare indelning: sur lava- granitisk, intermediär lava
andesitisk oeh basisk lava- basaltisk (Ostergaard & 
J~naen 1979:Btff). Sura magmatiska bergarter innehåller 
stora mängder ljusa mineral som kvarts och fältspat. De 
är också lättare än de av i huvudsak av mörka mineral 
uppbyggda basiska och intermediära bergarterna. 
Magmatiska bergarter som bildats högre upp i jordskorpan 
är finkorniga på grund av den snabba avkylninqen av 
lavan. 

Det finns tre typer av metamorfos: kontaktmetamorfos -
huvudsakligen temperaturpAverkan, regionalmetamorfos -
huvudsakligen temperatur och tryckpåverkan samt 
dynamometaJAOrfos - huv.udsakligen tryckpåverkan 
(Östergaard & Jensen 1979:57ff). 

Alla bergarter har speciella kä.nnetecken med avseende pa 
en mängd olika faktorer som samverkar i olika hög grad. 
Till exempel har sandsten som är en eed1mentär bergart 
andra egenskaper än granit som är en djupbergart 
(plutonisk} eller den i huvudsak under regionalmetamorfos 
bildade gnejsen. Det betyder att för detta arbete viktiga 
para.metrar måste identifieras, parametrar som är 
någorlunda gem.ensamma och viktiga för stenens 
eprickbildningabenagenhat och varmeladningsförmäga. För 
det förhållandevis enkla experiment jag utför, räcker 
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det med att hålla i minnet betydelsen av struktur, d.v.s. 
bergartens struktur som den kan iakttagas med ögat, 
exempelvis skiffrighet och lagring (skiktning) o.s.v., 
och textur, bergartens geometriska egenskaper, till 
exempel kornstorlek och täthet (Loborg 1993:43lff; Alm et 
al 1985:16lff; Stephansson 1977:lff; muntl Lassila). Som 
en tredje betydelsefull faktor tillkom.,ner mineralernas 
egenskaper med avse6nde pA deras ordning och kemisk& 
bindningsformor. 

Vad korniga begarter, främst granitoider och sedlme.ntära 
bergarter, gäller aven att hAllfastheten är beroende av 
graden av kornens sammanläkning (Raguin 1965:l?ff; 
Ostergaard & Jensen 1979:24). 
Ka~aktäristik: magmatiska bergarter är i allmänhet 
korniga och/eller har flytstruktur. En mer eller mindre 
utvecklad skiffrighet är karaktäriatiak för metamorfa 
bergarter, medan sedimentära är la9rade eller regellöst 
blandade, som konglomerat (östergaard & Jensen 
1979:2lff). Gnejsgraniter intar en mellanst&llning mellan 
granitens kornighet och de metamorfa bergarternas mer 
uttalade skiffrighet. 

3.1 Vittrlngeproc••••r 

Hur och varför stenar spricker: avgörande för bergarters 
sprickbenägenhet i naturen ar kornstorlek, mineralerna 
och dess inbördes ordning. Dessa ar intimt sammankopplade 
med verkan ev vittring och erosion. I naturen ar 
mekaniska, kemiska och biologiska processer i ständig 
verksamhet och dessa exogena krafter i relation med 
ovanstäende faktorer resulterar i ett komplext mönster av 
nedbrytningsfenomen. Till de i naturen vanligt 
förekommande vittringsproceseerna hör för9rusnin9 
(granulering), skalvittring (exfoliation) och 
klotvittring (Markgren 1962:3ffJ. Några skarpa gränser 
gär ej att dra mellan dem, utan de bruk.ar ofta uppträda 1 
avlrdefinierade kombinationer allt utifr&n ber9artana 
re9ionala morfologi relaterade till miljöfaktorer. Oet är 
fratnst grusvittring, skärv- och skalvittriog som ger 
stenen ett "sk0r·brä.nt' 1 utseende. Det är därför viktigt 
att kunna skilja mellan naturligt vittrad sten och av 
månni.skan åstadkom.men åverkan. 

Att ställa upp speciella igenk&nningskriterier är svårt. 
Det mesta är beroenOe av arkeologens goda omdöme. Till 
exempel se till den kontext i vilken stenen återfinnes, 
en koncentration av spruckna stenar pä mark som har lite 
naturlig sten eller där den omgivande stenen i stort sett 
är sprickfri. Ett annat sätt att Skilja skörbr&nd sten 
frAn naturligt vittrad sten är att knacka pi den med ett 
hårt föremål. Det krävs att stenen är hel. Är det 
skörbränd sten låter den ihålig, den känns ocksä 
onaturligt lätt i handen. Däremot är det nästan o•öjligt 
att skilja sten utsatt för stark kemisk vittring 
(mineral- och 9rusvittring) frän skörbränd sten, om inte 
kemisk analys utföres, en metod som är allt för dyr! 
förhlHlande till förväntat resultat. 
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4 METOD 

Att använda sig av olika slags experiment inom arkeologin 
är sodan 1an9e vedertaget. M&l, medel och metodval har 
varierat allt utlfrAn problematallningens natur. Det 
vanliga har varit att genom olika experiment flon 
uppfattning om forntida processer av olika slag, vanligen 
av teknologisk art. Det kan röra sig om frll.lllställande och 
användning av stenredskap, bronsgjutning, textilarbete, 
rekonstruktioner av hus och bitar o.s.v. Det är allteA 
frågan om en rörelse från enkelt till sammansatt. Ett 
annat arbetssätt är att arbeta med tafonomi, Exempel på 
s6dana experiment är Asa Cade.m.are c-uppsats om 
nedbrytning av ben (Umeå 1993) och Engströms 
brandexperiment på kalkstensmurar (Uppsala 1984). 

Som gemensam nämnare står målet att öka vår kunskap om 
forntiden genom uppstallando av fr&gor som kan belysas 
genom experiment. Den experimentella modellen byggs upp 
efter två 9rundförutsättnin9ar: för det företa att 
företeelsen som studeras struktureras pä ett sådant sätt 
att frlgeställningarna experimentellt kan besvaras. För 
det a,ndra att kopplingen arkeologiakt material -
experimentet bibehålles - experimenten ska kunna 9enerer4 
nya frågor. 

För utförandet krävs en arbetag&ng, en flödesplan. Ett 
exempel pä en sådan är utförd av Linderholm och 
Gustafsson (Linderholm & Gustafsson 1989:109ff). 

---
HYPOTES 
FRÅGESTÅI.LNJ~ 

V HYPOTES 

JQLKNING 

PERIMENTELL 

FORETEELSE 

. ~ SIMULERING 
PROCESS 

ATAMÅNGO 

Fi9 l. (Efter Linderholm & Gustafsson) 
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Denna plan bar jag försökt att följa. Vlktigt är att 
hypoteserna är konkreta och att den experimentella 
designen är korrekt utformad, annars förfelas utfallet av 
experimenten. Utfallet är här svar på de frågor jag 
ställt. 

SamtidiQt måste källkritiska aspekter beaktas i sa.inb&nd 
med skärvstensexperimenten: det första är 
experimentatorns förkunskaper1 det andra är i hur hög 
grad laborationer i artiticell miljö verkligen kan 
appliceras på en forntida kontext (Knutsson 1989:99ff), 
och det tredje är G\ätningsfolen. Dessutom tillkommer ju 
de faktum att becgartsbestämningen grundar sig på vad jag 
kan iakttaga med blotta ögat. 

4.1 Materialval 

Den förata Atgärden har varit att införskaffa lämpliga 
stenar. Insamlingen skedde inte efter en noggrant uttänkt 
plan där jag letat efter utvalda stenar på speciella 
platser, utan jag tog de stenar som var tillgängliga. Tre 
platser för insamling användes: K'ukkola, Rutvik och 
Bälingaberget. 

Fran Kukkola hämtades bl.a. grovkornig granit, 
glimmerakiffer och gnejsgranit. Fr!n Rutvik togs bl.a. 
gnejs9ranit 1 migmatit och porfyr. Slutligen fr&n Bälinge: 
eruptivbergarter, kvarts, kvartsit och gnejs. Insamlingen 
ägde rum under hösten 1995. Det slumpvisa urvalet gjorde 
att vissa bergarter som granit förekom i större antal 
medan m.A.nga andra endast fanns i enstaka eller n&gra f4 
exemplar. Inga sedimentära bergarter finns med, kvarteit 
kan ha bäde metamorft eller sedimentärt ursprung, det är 
närmast omöjligt att bestämma dess ursprung (Ostergaard & 
Jeneen 1979:32ff) . .lnda tror jag att mate<ialet - med 
undantag av det ringa antalet gnejs - visar ungeflr de 
stenar vi vanligen träffar på ute i naturen. 

PA n&sta sida följer en tabell över de insamlade stenarna 
mod deee viktigaste grunddata. 
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Ujpnr 

I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
lk 

•• 
2a 
3a .. 
5• 
6a 

1• 

lb 
le 

2c 
Jo 

4c 
Se 

6c 

7c 

8< 
ld 
2d 
3d 
I• 
2e 
1( 

lg 
lh 

li 

li 

t,eu,,cknit~ 

gru,it 
gral'.li.t 
granit 
gnarot 
gtanil 
pnil 
granit 
gr.nit 
granit 
aru,it 
i,anit 
granil 
graoit 
a,anit 
gruiit 
granit 
pllit 
pnil 

"'""' vulunit 1 

P-'9~ail 
pejsgranit 
gn,Jsgranit 
goejsgranit 
al'lejsan,nit 
goejsgranit 

P,j,l!t'WI 

glimmersktlloT 
metiunorr VWbnit 

metlJtlOff wl b.nit 
metllmor( vulbnit 

mecamnrf vulkan.it 
metamorf' vulbnit 

melJI.Jnt.rl vull.:auit 

met1mon vulblUl 

mttl.roorf vullautl1 
mi&rnalil 
mi,amatit 
mjg.mu.tit 
gn;j, 
gntj, 
porf)'f 

kv1uu 
tvvi,Jt 

mlf 

aplil 

tutur 

ptw-fin 
grov-fin 
grov-ff• 
huvudsak mede1gnw 
huvud"k mt:deljltov 
h1Mld$lk medelgmv 
huvudsak ml.'delgrov 
buvuds.k medelgrov 
huvlldsak mlldelllfOY 
huvudsak a,eclolgrov 
huvta:lliak modelg,ov 
lu.t\/Udsak medelgrov 
huvudsak mt:delQtOV 
huvud.al: finkornig 
medclJ!l<)V till finkom 
medelgrov tlll finkoro 
medl'Jgruv till flnkun'I 
medeJanw 611 finlcom 
huvudsak finkornig 
medel tltl ftnkOrn, Jtitvit 
potf'yrisk 
mcdclkomi& 
ll)Odclkllmig 
wedellcomig 
wedalknrtlia 
modelkunlia 
medelkum med inslag av grova 
kom 
medel till finkorn. eTNlib grova 
kum 

medel I finkoro 
mad.e:1 till finkcm 

fil'lkom. tit 
il'l!llll.g av grtWro b:wn 1 cilt 
(!IUBlma ... 
o,cd<,lkonl 
iffi■S av grövre kom I tit 
grurdmasSA 
l'OCidl.:.tkuro 

inslag av W"(lvte kom I tlt 
grul)dmllSSll 
finkom, til 
grov till cnedelkom 
medellrom 
moddltMl 
mc&lkllm • ninmst finlnm 
medelkom 
inslag av jpUVfe korn i tit 
grundmas.'ia 
mc.,del till finkon 
irM"laa av medclt.1Unl korn i tät 

= 
mOOclkomi.g 

litruktur 

ma,,;funnig 
massformig 
mus-(onnig 
m11i;sfornlia 
mwfönnig 
tna.!Sformlg 
rNW"formi.g 
maRGfonWa 
'""""fön,,;' 
massformig 
r.uusformlg 
matufonnig 
lllllliti~mnig 
massfonniJ 
.,,.,.rc,rm1 g 
massformig 
manformia 
.... roonlg 
maai~ 
,ikiktad. ej la.gnid., ~ken 

deformalioo, dt:l.vis balld:i,ing 
deJ«madon. 
ldu ba.ndaing 
km btladttill&, ninnut skilfri& 
klar boadlliog, IW1l>llill skiffrig 
klu bondalng, J>lnn,u.t skiffrig 

skjffiig, delv sprucbn. 
Mas~furm., nii.ian iageo 
baoioi.ng 
Mklffri$ 
delvis migmatiaerad, 
lil"""tband 
massfor:mii. tcndeos m Ul'ICatioa 
massformig, tu-ndc.rt.'I m l~cion 

delvis IJli&mltri-
masstocmig, tendcn$ m Uaeati.on 

,urlit metamorfurad, 5vaa1 
handad 
n\ll.!i,\"(umtlg. 1erw:ten.-1; m linealk,n 

maliilföntua, lerxle-mi m lmeltion 
starkt mirwtiserad, oklar un;pr 
starkt migmuise:rad. oklar un.p
gruitsuukruwn dc:lvis l(v.,

boodlliog 
b<odnin&, sldffig 
fj•llig gl<iffrig 

lineation. 11pn1Cho 
btuttJad 

delvis 
aootam1J1""fl)11,0lhspatglni,U. 
bandning 
.svagt bmdid 

Tabell 1. Alla stenarna har försetts med sitter- och 
bokstavskod. 
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Med tanke pA tide4tgAng har en del stenar 18.mnats utan 
avseende vid experimenten. 

Vid bestämningen av bergarterna och dess egenskaper har 
jag bedömt mina ögon, lupp och hammare som tillräckliga. 
Stenar jag ej kunnat boatlmma själv har analyserats av 
Hauno Lassila, institutionen för naturgeografi. 

Lassila framhöll också en del viktiga saker att hålla 
reda på under experimentens genomförande. Till dessa hör 
att grovkorniga stenar spricker sönder fortare an 
finkorniga, att granitoider exfolierar och granuleras, 
att sprickor uppstår längs förskiffring och att täta 
bergarter fAr utsträckta sprickor. 

4.2 Petrografi med avseende p& underaökningsmaterialet 

Granit är en sur djupbergart beetAende av kvarta, gliramer 
(biotit och/eller muskovit) och fältspat (kalifältspat 
och plagioklas). Kalifältspaten ar mera rödaktig. I 
undersökningsmaterialets graniter dominerar plagioklas, 
medan kvartehalten varierar avsevärt (LundegArdh 
1968:13lff; östergaard & Jansen 1979:16ff). 

Gnejsgraniterna - granitiserad gnejs med mer eller mindre 
uttalad förskiffring. De har ungefär samma 
mineralinnehåll som graniterna. 

Aplit är en finkornig, tät granitisk bergart. Ej med i 
experimenten. 

Av gängbergarter har jag porfyr. Porfyren kännetecknas av 
större strökorn i tät matrix (grund.massa). 
Mineralsa.mmanslttningen är ungefär som i granit. 

Av ytbergarter finns tuff, som bildas av vulkaniek aaka. 
Den kan ha högst varierande mineralinnehåll beroende på 
ursprungsmaterialet. Mitt exemplar är något omvandlat, 
har flltspatband. 

Graniterna är bildade av mer eller miodro sura lavor, 
porfyren av sura eller intermediära lav.ar och tuff kan 
bildas ur alla tre typerna. 

Av.metamorfa bergarter finns glimmerskiffer och gneja. 

Gnejsen har som huvudmineral kvarts, fältspat och 
9limmer. 

Glimmerskiffer har glimmer och kvarts som viktigaste 
mineral. I glim.merskitfer är glimmerkristallerna 
parallellordnade, vilket ger en utpräglad skiftrighet 
sa~tidi9t som den är värmetllig, spricker länge 
förskiffringen. 

Gneja och gllmm.erskiffer är båda regionalmetamorfa 
bergarter. 

Om kvartsit, som beskrivits ovan, ska tilläggas att den 
bildats ur kvartsrik sandsten. Kvarts är har det helt 
dominerande mineralet 
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Sedan finns ett antal "orena" bergarter: 

Migmatit, som kan sägas vara en blandbe~gart best4ende av 
partiellt uppsmält bergartsmaterial och annan bergart, 
vanligen 9nejs, ~et uppsmälta materialet ha~ granitiska 
egenskaper. Migmatiten har ungefar samma mineralinnehåll 
som granit. Vulkaniterna - ~ruptivbergarter - har stor 
andel mörka mineral typiska för a,ndeaitiska och 
basaltiska lavor, pyroxen, amfibol och biotit. Dessa 
mörka stenar är relativt kvartsfattiga. 

Kvarta - bestar här av en relativt oren form av kvarts 
med strimmor av annat mineral. 

11 



5. UTPORANDBT AV_El(fERIMENTEN 
En experimentell simulering utföres här för att 
applicGra& pä det orkeologieka materialet, i detta fall 
skärvsten. Det bör 9å att använda metoden i generella 
studier av skärvsten oavsett arkeologisk kontext. 

Bn relativt enkel utrustning hindcar inte att goda 
resultat kan uppnås. Oet räcker med en uqn, värmetåliga 
karl för de upphettade stenarna samt tids- och 
temperaturmätningsutrustning. Ungstemperaturen är vald 
till sso~c, dels för att korrelera med 
temperaturförhållandan i hä~dar och kokgropar o.d, och 
dels för att kvartsens egenskaper börjar förändras vid 
573•c (Stephansson 1977:4ff). Upphettningstiden i ugn är 
vald till 1,5 timmar 1 första omgången. De stenar som 
valts ut för prov i eerier har en uppvärmningstld p& 2,5 
timmar j första omgången och 2 timmar i serien. Dessa 
tider är valda med utgångspunkt från en förserie där 
stenar av samma storlek fick vara i ugn under varierande 
tider. Vid mätningar av stenarnas Y'tterte.mp~ratur ef'ter 
det att de tagits ut ur ugnen märktes en stark 
temperaturskillnad om stenen var-it i ugn i en½ timme, 1 
timme och 1,5 timmar. Däremot var skillnaden försumbar om 
stenen varit i ugn i 1,s eller 2,5 timmar. Tiderna 2,5 
och 2 för upprepad uppvärmning har valts för att 
garantera att de blir ordentligt genombrända. 

Tv& utförande: avsvalning i luft där temperaturen mäts 
var tionde minut för undersökning av 
vännebehållnin9sförmä9an1 och kontroll av sprickbildning. 
Det andra utförandet: nedsänkning i vatten, snabb 
avkylning för okulär kontroll av sprickbildning. 

När inget annat anges för genomförandat är tid i ugn satt 
till 1,5 h med avsvalning i luft ner till 30°c. Eftersom 
variationen mellan högsta och lägsta vatten- och 
lufttemperatur är försumbar för experimenten nöjer jag 
mig att visa det i tabellform tillsal'IUl'lans med 
experimentresultaten i slutet av experimentdelen. 
Densiteten mäts i gram per kubikcentimeter. 

Bild 1. •rvå graniter och en vulkani.t innan eldning. 
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5.1 Graniter 

Sammanlagt eldades 8 graniter i första omgAngen. 

Löp nr bet.cllniog -· struktur , granit gt<Jv.fin musformig 
2 grann gr~fin mumrmio 
3 grann grov--fin musiormig 
5 granit huvudsak medelgrov mus.formig 
9 granit huvudsak medelgrov masstomiig 
11 granit hwudSl.k medelgrov massformig 
1• granrt hwudHk finkornig maHformlg 
19 granh huwdsak finkornig mu.formig 

Tabell 2. Graniterna mod eina viktigaste parametrar, 
löpnwuter efter tabell l. 

som synes finns stora variationer. Stenarna valdes ut s& 
att grovkorniga kunde jämföras med finkorniga. Innan 
insättning i ugn studerades mineralsammanslttningen i 
görligaste mä.n, främst kvartshalten. De första tre 
stenarna som eldades var alla grovkorniga: sten 1 med llg 
kvartshalt för luft.avsvalning och sten 2 med hög 
kvartshalt för vattenavsvalning, denna hade ockal hög 
halt av biotlt. Tid i ugn var 2,S h och avsvalnin9 i luft 
under 120 minuter. Lufttemperaturen var 22°c. Redan nu 
framkom intressanta iakttagelser: eten 2 sprack sönder 
redan i v9n och var efter nedsänkning i vattan totalt 
genomkorsad av mikrosprickor och 9ranulerad, medan sten 1 
endast extolierat lite grann efter avsvalning i luft 
under 120 ~inuter. Temperaturkurvan ser ut som följer: 

32S 

300 

27S 

250 

225 

r200 
.., 1 7S 

150 

125 

100 

7S 

so 
-20 0 20 40 60 

tid 
80 

Pig 2. Temperaturkurva för sten 1. 

13 

, 

100 120 140 



Maxim.al yttemperatur var 300°c. Kurvan visar starkt 
teaperaturfall i början och avplaninq med tiden. Alla 
följande te~peraturkurvor visar samma mönster vid 
luftavsvalning Stenen kändes hård och fast och saknade 
nästan mikrosprickor. Bada stenarna var grovkorniga, det 
som skilde dem At var kvart■halten och biotiten. Kvarts 
har stor utvidgningsförmåga i värme. Se fio 3. 

s+ 
4,5 

4 

:J 3,5 

a 3 ·~ i 2,S 
a. 
~ 2 
E i° 1 ,s 
> 1 

,5 

ot-V--- _____ ....... - ...... -• 

. 's +--,-J--.---,~,--,--,-...,.---,,-,-...,-,-.--...-.-.-+ 
1 00 200 300 400 500 600 700 SOO 900 

temperatur c 
·100 0 

Fig 3. Kvartsens volym.utvidgning som funktion av 
temperaturen {efter Stephansaon 1977:4). 

Indikationerna var således starka på att kvartshalten har 
stor betydelse för hur stenarna uppför sig när de hettas 
upp. Dessa iakttagelser skulle sedan atArkas under 
experimentets gAng. Samtidigt med eten Z värmdes sten 3 
för avkylning i vatten. Stenen var något tätare än de två 
föregående och innehöll mer kalif&ltspat. Samma fenomen 
som uppstod på sten Z infann sig här, men i ~indre skala. 
Mera tydliga sprickor utan total 9ranulerin9. Danna sten 
skulle tåla upprepad eldning, medan sten 2 förstörts 
efter en eldning. Vattentemperatur före nedsänkning var 
2o•c för bada stenarna. 

Som jälllförGlae eldades tvä finkorniga, täta graniter. 
Sten 14 som luftprov och sten 19 som vattenprov. 
Skillnaden mot föreg&ende var slående: sten 14 var 
närmast opåverkad, endast ett fatal tlta sprickor. Den 
vattenavavalnade stan 19 hade ett fåtal täta sprickor och 
ett fåtal mikrosprickor. Avsvalningskurvan för sten 14 
visar den brant fallande kurvan för denna lätta sten. Se 
fig 4 på nästa sida. 
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Pig 4. Avsvalningskurva för sten 14. 

Tre medelgrova graniter eldades: st.enarna 5, 9, och 11 
varav S och 11 var luftprov. Sten S innehöll mycket 
kvarts. Sten 9 spräcktes i vatten, många småsprickor och 
exfoliation. Av de luftavsvalnade stenarna var nr 11 
nästan helt opåverkad medan den pä kvarts innehAllsrika 
eten 5 var mycket sprucken och oxfolierad. 

Slutsataer: 

- Grovkornig granit spricker sönder mer och snabbare An 
finkornig. 
- Finns mycket kvarts ökar sprickbenägenheten, 
- Granit granulerar (förgrusas) och exfolierar 
( avbladae J . 

5.2 Gnejsgraniter 

Tre gnejsgraniter brändes, stenarna 2A, 4A och 6A. 2A var 
luftprov. Detta för att se om deformation och 
bandning/försiffringstendenser päverkar 
sprickbenagenheten och om n&gon skillnad i sprickornas 
mönster gAr att skönjas. 

Sten 2A hade varit utsatt för vittring, framst 
hålvittring och fatt ena halvan bortslagen. Delvis 
migm.atiserad. Den visade efter eldning och avsvalning 
många täta sprickor och mikrosprickor. Sprickorna följer 
inte bandningen i någon högre grad. 

Sprickbildningen pa 4A och 6A som avkylts 1 vatten visar 
stora skillnader, där 4A spricker både längs med 
bandningen och mot don i täta sprickor och den lite 
grovkornigare 6A fär större och fler sprickor 1änge med 
bandningen. Stenen visar dessutom granuleringstendenser. 
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Slutsatser: 

- En klar tenöens till sprickbilöning 1an9s 
bandn!ng/förekiffringeplan. 
- Ju mer granitstruktur som finns kvar desto mer liknar 
sprickbildningen granitens. 

5.3 Gli ... erekiffer 

För att se hur riktig skiffer beter sig om den hettas upp 
för att sodan sänkas ned 1 vatten eldades glimmerskiffer, 
sten 18. 

Stenen har spruckit längs med förskiffringen sä att ett 
antal flak bildats. Inga sprickor konstateraoe vinkelrät 
mot förskiffringen. Vid upprepade eldningar och snabba 
avkylningar skulle den fullständigt delas upp i lösa 
flak. 

Slutaataer: 

- Skiffer spricker längs förskiffringsplanet. 

5.4 Mi11111atit 

Tvä stenar valdes för elöning, lD och 2D. Sten 20 är 
mycket kvartsrik. B!da är relativt grovkorniga och meo 
granitiak struktur. De känns sköra innan eldning. 

20 valdes för luftprov. Efter avsvalning visade sig 
stenen helt genomkorsad av mikrosprickor och granulerad. 
Avevalningen var snabb och visade hur genombr&nd stenen 
vat'. 

Vattenavsvalningen av sten 10 resulterar i en total 
eprickighet och granulering. MAnga större sprickor och 
exfoliation. Sprickorna gär bäde mellan och genom kornen. 

Slutsats: 

- Migm.atitGn har skör konsistens och spricker sönder 
lätt. 
- Har dålig värmekapacitet. 
- Spricker som granit. 

5.5 Gneja 

TvA g'nejser: 'lE för luftprov och sten 2t för luftprov. 2E 
är 1'0era granitiak och klart förskiffrad, medan lE 8.r mer 
tät och finkornig med fältspatband. 

Typiskt nog p&verkas inte ste.n 18 sA mycket av 
luftprovet. Oen har endast nAgra fA, mycket tAta sprickor 
som inte följer bandninqen i någon hög qrad. 

2E avkyldes i vatten och den sprack sönder totalt, bAde 
längs och mellan förskiffringen. Sprickorna är täta. 
Ingen granulering. 
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Slutsatser: 

- Tät och finkornig 9nejs aprickor inte längs bandningen. 
- Gnejs med mer utpräglad förskiffring spricker längs med 
förskiffringsplanet. 

5.6 Porfyr 

Ett stycke porfyr brändes för vattanprov, sten lF. Som 
väntat konstateras ingen &verkan på stenen. 

Slutaats: 

- Vulkaniska, täta stenar är motatAndskraftiga mot 
sprickbildning vid upphettning och avkylning. 

5.7 Metamorf vulkanit 

Sex stonar valdes ut för experiment, lC, 3C, se, 6C, 7C 
och 8C. Försöket med 7C misslyckades. lC och 8C brändes i 
2,5 h, där lC var luftprov och tick avsvalna 1 120 
minuter, medan ec användes i vattenprov. Stenarna var mer 
eller mindre utsatta för omvandling och visade olika grad 
av miqmatisering, bandning och lincation. 

lC och 5C var luftprov. lC visade sig vara relativt 
kraftigt migmatiserad, tät där den eruptiva strukturen 
fanns kvar, medan se var betydliQt mindre påverkad och 
jämnkornig. Efter avsvalning visar sig några skillnader; 
lC borde bli ganska sprucken med tanke p& 
migmatiseringen, men bara nlgra få t&ta sprickor 
indikeras. Sten se som var mindre omvandlad och mor 
jämnkornig borde vara ganska opåverkad, men den ar full 
av täta sprickor. Hur stenarnas avsvalning ser ut visas 
har. se fig 5. 

350 +-~+~-'-- ...... ~~'--....._~_._~ ....... ~➔ 
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200 

t 150 
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~ Se temp vs Se tid 

-
100 
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Fig s. Stenarnas olika massor avspeglar sig i de olika 
avsvalningshastigheterna. 
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De tre stenar som valdes ut för vattenprov var 3C, 6C och 
ac. Av dessa var 6C starkt omvandlad med 
lineatlonstendenser. 3C och ac massformiga och täta medan 
6C viaade upp mer tydlig kornighet. Kornen 1 JC har genom 
tryck ställt sig parallella. Efter avsvalnin9 är 3C helt 
sprucken med både klart synliga och täta sprickor. 
Sprickorna följer kornens parallellitet. 6C !ar synliga 
sprickor vinkelrät mot lineationen mad~n mikrosprickor 
följer lineationen. 8C fAr endast några få täta sprickor 
och är i det närmaste opåverkad. 

Slut•ataer: 

- Ju tätare och mindre omvandlad stenen är desto mer 
beständig mot sprickor är den. 

5.8 Kvarts. 

Bn sten för vattenprov, sten lG. Oren kvarts, krosskada 
med nAgra sprickor. 

Efter avkylning i vatten sprack stenen sönder totalt. 
MAnga stora sprickor och nätverk av mikrosprickor. Viss 
cxfoliation. K&nna h&rd och tät. 

Slutsats: 

- Spricker sönder vid snabb avkylning. 

5.9 Xvartsit 

Sten lH för vattenprov. HArd, t,ät och finkornig. 

Vattenavkylningen sprackte stenen. Inga genomgäende 
sprickor, utan exfoltering på ytan. Ett fAtal mycket täta 
och ytliga sprickor. Stenen k&nne hArd och fast. 

Slutsats: 

- Kvartsit är hlllbar, spricker endast ytligt. 
- Lämpar sig val för upprepad uppvärmning. 

5.10 Tuff 

Sten 11. En inte alltför vanliq barqart. Det här 
exemplaret är något omvandlat med inslag av 
fältspatgångar. Stenen k!nns "luftig". Den var nagot 
sprucken och exfolierad. För vattenprov. 

Vattenprovet gav följande resultat: Utvidgning av de 
gamla sprickorna och ytterligare exfoliation. Nya, täta 
sprickor uppst&r lllngs med fältspatg&ngarna. Andra 
sprickor tycke följa stenens lAngdaxel. 

Det genomgäende i grundseriens experiment är att ju 
större massa stenen har desto bättre hAller den värme. På 
bilden nästa sida syns skärvsten, graniten i mitten är 
helt förgrusad. 
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Bild 2. Skärvstcn efter eldning. 

Grundseriens gxperimentre&ultat reOovisas här: 

Löp nr v1kl (g) densrtet lil'ISValn min luft l c vanen t f: Ina.xtemp c mm temp c max-mm 

300 67 233 1 
2 
3 
5 
9 
11 
14 
19 
2" .. 
6a 
1b 
1c 
3c 
Se 
6c 
7c 
8c 
Id 

"" 1• 
2e 
Il 

19 
lh 
h 

1192,9 2.4 120 22 
339 2.4 20 

266.4 2,7 20 
717.6 2.1 218 22.6 281,3 30 2s1,3 

790,l 2,8 22 
223.7 2,5 92 23 248 30 218 

324,1 2.6 88 22 245,3 30 215,3 

173,2 2.9 22 
773.7 2.2 210 22 281.3 30 251.3 

221.2 2.2 21 
373.5 2.1 22 
837.2 2.8 19 
1161,6 2.6 120 23 323.1 74 ?49,1 

478,9 5 22 
129.3 2.9 75 22,6 216,8 30 186.8 

100 3.3 22 

52.3 5.2 80 23 163.7 25 138.7 

74,4 4.9 20 
131,4 2.4 21 
181.5 2 103 22 27?,1 30 242.1 

189.11 3.2 98.25 r,> 267.5 30 237.5 

270.9 3 20.5 
927.5 2.3 ?39 22 323.4 30 293.4 

1313,9 2.6 22 
1123.7 ?.A 22 
1179.6 2,6 21 

Tabell 3. l,Jgg märke till de ~tora olikhctern.:, i 
graniternas sprick.benägenhet. 
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5.11 Serieprov 

Btt antal försök gjordes sedan i en serie för att utröna 
stenarnas värmebehållningsförmåga efter tre 
luttavsvalningar under 120 minuter. ungstemperaturen satt 
pi sso•c med en uppvärmningatid pA 2 h. Samtidigt 
undersöktes ett antal stenar soriellt för att utröna den 
fortsatta sprick.bildningen vid snabb avkylning i vatten. 
Stenarna som valdes ut för luftprov var granit 1 och 
vulkanit lC och för vattenprov granit 3 och vulkanit 8C. 
Sten 1 och lC från grundserion är här infördb i tabellen, 
dock ej stenar 3 och 8C. Se tabell 4. 

LOp 1Y beteckning V,kt (al densitet loft t e vatten t c 
1 1 G 1192 9 24 22 • 
2 1C MV 1161 6 2,6 23 • 
3 1 G 1192 2 4 ~ • 4 1C MV 11 61 26 23 • 
< 1 G 11 o, 2 4 ,, • 
6 ,c MV 11 '- 1 

' 2., .22 • 
7 1 G 1192 9 24 23 • 8 1C MV 1161 6 26 21 • 
9 3 G 266 4 2 7 • 19 

10 8C MV 74 4 49 • 22 
1 1 3 G 266.4 2 7 •• 22 
12 se MV 74 4 49 • 22 
1 3 G 2'-" 4 27 • 13 
14 "' MV 74 • •• • , . 

:iJl:li• : f•~_t\~.tf.<;;i,il!l ji;iliijii<:(1<';;,,~. ;t}*~ ~>j!Wf.ijljli.,lji!.J!l:i: l H;i~;;_:_;.1,~ci:11 ,, ~·-•~i1;,;;:,;,i-,.1;j ·:,~,;,:,;,i,;,;,jii;;~~ 11:r• 

Tabell 4. Löpnummren efter tab 1. Ligg märke till att 
vikten och densiteten hos sten 1 och lC nästan är lika. 

Urvalet basera~e sig pa att jag ville jämföra tät 
eruptivbergart med kornig granit med avseende p& 
värmekapacitet och sprickbildning. Avsikten ar att 
beräkna hur värmebehållningsförmäqan ändras med tiden för 
varje sten och jämföra skillnaden mellan de olika 
stenarterna. Varje eten värmdes vardera tre gänger i 
serien, vilket ger fyra uppvärmningar aamma.nlagt. Här 
behandlas luftproven först, sedan vatton,provet. 

De tvA stenarna som brändes för luttprov va.r lC och 1. 

Graniten: Upprepad uppvärmning och luftavkylning pAverkar 
deMa relativt grova men hårda, kvartsfattiga granit 
endast marginellt. Endast nya mikrosprickor uppstår.En 
jämförelse mellan graniternas avsvalningshastighet visas 
i fig 6 pä n3eta sida. 
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Fig 6. Granitens avsvalningskurvor. 

Vulkaniten: De gamla sprickorna utvidgas samtidigt som 
nya uppkommer. MAnga nya t~ta sprickor uppkom saJntLdi.gt. 
Avsvalningsku~vorna ser ut så här. 
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Observera att stenarna uppnår högsta max.temperatur under 
tredje eldningen. Resultaten med bakgrund i hur nära 
stenarnas vikt och densitet, redovisade i tabell 4, 
li99er är intressant. 

Slutsats: 

En bård, tät men grovkornig granit av hög kvalitet är 
relativt beständig mot sprickl>ildning. 

Sten 3 och 8C eldades för vattenprov. 

Graniten visar tendens till förgrusning, dock ej sA 
mycket. Känns hård och tät. Några nya större sprickor 
tillkommer. MAnga nya mikrosprickor. 

Vulkaniten alltmer sprucken. Utvidgning av gamla sprickor 
och nya täta sprickor. 

Slut■ate: 

Båda spricker, men normal granit har snabbare sönderfall 
(förgrusas) 4n tata vulkaniter som fAr ett smärre antal 
gonaka täta sprickor och h&llar ihop bättre. 

Experimentresultaten för luft- och vattenproven visas här 
i tabell. 

LOD nr betedull"" mo min m•x-mln kom ment.ar 

1 I G 300 67 233 nfltS ---:-;-en 

2 1C MV '23 7◄ 249 n "' t s ... ruckan 

3 1 G 292 6• 22• n ,.. t anruckun 

4 1C MV ,,, 66 243 ~hnJ..., __ 

' 1 G 3'8 7( ,c7 n--t ·ruck:en 

6 MV 350 7< 277 --rucken ' 
IC ' 

7 I r. 276 S4 221 n"' t --·eken 

' JC MV «1 73 2<8 m k: t #-#veken 

Q 3 G • • • m k t s- -ueken 

10 se MV • • • n "' t S"'ruelcen I 

Il 3 G • • • m k t s~ucken 

12 se MV • • • sorucken 

13 3 G • • • m le t S""rucken 

14 8C MV • • • _ 1, • ---··-.ken 

jifi:,, ·au~·hM1i1iii;1;,; ;1~:-i):<1'.;:.;.~ - . .i:1:'i' ·,·:.❖.,,.,., •• ,;:: iii•);iljl:;,,;;tt;;~::~ ,..:.:1'.~j,•i;:i:;,;,;,:;,,;;, il,!ilil!;J;,1;11::~i:4:iji-!;~~~: 

Tabell S.Löpnummer enligt tab 1. Granitens förgrusnin9 
framgär ej av tabellen, de synliga sprickornas tillväxt 
syns bra tör vulkaniten. 
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5.12 Sammanfattning 

Termodynaaikena nollte huvudsats säger att tv& kroppar i 
kontakt antar samma temperatur, därav följer att de heta 
stenarnas temperatur går mot den omgivande luftens och 
vattnets temperatur (Newton et al 1981:3ff). Att stenar 
kyls av snabbare i vatten även om vattnets (vAtskans) och 
luftens (gasens) temperatur är lika beror på vattnets 
högre täthet, fler molekyler är i rörelse och kolliderar 
med stenen. 

Experimenten har framförallt visat på kornighete.na och 
täthetens betydelse för stenarnas sprickbP.nägenhet. 
Luftavsvalningarna visar att graniter och täta, 
finkorniga stenar håller värme ungefär lika bra men att 
graniter gAr sönder fortare och därvid tappar ain 
värmehlllande förmåga. Luftavsvalnin9skurvorna visar alla 
en snabb avsvalning i början, ytan avkyls snabbare än den 
heta kärnan. Avsvalningskurvan planar ut när kärna och 
yta g&r mot termisk jämvikt med varandra och även n!rmar 
sig termisk j&mvikt med det omgivande mediet (luften). 
Avsvalningen qår då långsammare när kärna och yta gär mot 
termisk jämvikt med varandra. Vad gäller värmekapaciteten 
vid luft- och vattenavsvalning har Materialet varit allt 
för litet för att ge underlag för statistisk behandlin9. 
Emellertid är det helt klart att sköra granitoider haller 
värme sämre än övriga stenar, det märktes speciellt under 
vattenavsvalning. 

Graniternas uppträdande visar stor variation, medan andra 
bergarter uppträder mer hoaogent. 

Ingen mätning av vattnets temperaturhöjnlng vid 
nedsänkning av de heta stenarna har gjorts beroende på 
svårigheter att få adekvata Utresultat till stånd, 
variationen i torrvikt och densitet mellan stenarna är 
stora. Det har dock gAtt att iaktta ett generellt 
monster: korniga stenar ao~ granit avkyla fortare än 
finkorniga och täta stenar. 



6. SKARVSTEN P1 VUOLLBRIMB0Pl.Al'$EN 

vuollerimboplatoen pA Älvnäset där Lilla och Stora Lule 
älv flyter ihop är daterad till ca 4000 f.Kr (Loeffler & 
Westfal l985:425ff). Platsen är en sandig tallhed omgiven 
av myrar. Landskapsformationen och myrarna visar att 
älvarnas lopp ändrats mod tiden. 

3 hyddbottnar inom 300 meter. Hyddorna har varit av 
grophuskonstruktion. Xven andra gropkonstruktioner, 
aktivitetsytor och ett fAngstgropssystem som med största 
sannolikhet är samtida med boplatsen finns {muntl, 
Sanden; Westfal). Den första hyddbotten eom grävdee ut 
var Norpan 2, som är den mest välkända och har blivit 
föreMål för rekonstruktioner. Hyddbottnarna mäter ca 11 x 
5 meter och ar omgivna av l&ga vallar. 

Boplatsen anses på qrund av den stora mängden skärveten -
ca 4 ton - ha varit i användning under lAng tid och 
fungerat som basboplats under vinterhalvåret (muntl. 
Weatfal). Bedömningen är här relativ, Asa Lundberg anser 
inte att 4 ton är särskilt mycket jämfört med inlandets 
skärvstensvallar (muntl. Lundberg). 

6.1 Befintligt material 

Stenarnas fragmentariska skick medgav ingen noggrann 
bergartabestämning. 

De anläggningar vars skärvsten jag analyserade hade 
följande beteckningar: 
Musgrund c, delvis grävd (Lassehyddan). 
Aktivitetsyta D (Norpan 1). 
Aktivitetsyta A (Framsidan), li99er pä framsidan av 
Norpan 2. 

Alla är utgrAvda av Ulf Westfal och David Loeffler utom 
huegrund C som är grävd av Lars Liedgren (muntl, 
Westfal). 

PA planen nasta sida visas bOplateområdet med de 
anläggningar från vilka skärvaten analyserades. 
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Fig 8. Vuollerimboplatsen. De i texten boskrivna 
anläggningarna är ut.märkta. (Med tillständ av Westfal) 

FrAn Hg C analyserades aten frAn hyddbottnens västra och 
ö&tra 9olvyta samt från västra vallen. FrAn aktlvitetayta 
A analyserades sten frAn en kokgrop (se sid 4) belägen 
inom omrädet1 och f~dn aktivitetsyta D sten från ruta x 
100/y 1q94_ 

Allmänt: Mest qraniLet' av olika typer. En rödaktig, 
mikroklinrik medelkornig ti 11 fin, l.,inagranit/aplit: en 
grövre, graaktig och kvartsrik granit samt en ljus, fin
och jämnkornig, biotitfatti9 granit (ödman 1957:77ff). Av 
andt'3 b8('98rter finns bland annat migmaU ler, skiffer och 
mer eller mindre omvandlade magmabergarter. Kvarts och 
kvartsit saknas i stort sett. 
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Husgrund C: Stenen från golvytans östra och västra sida 
visade ingen skillnad i a~nunans&ttning av bergarter och 
storlek: mest de ovan beskrivna graniterna. Storleken 
varierade mellan stenfragment n&got större än en knuten 
näve och mindre än en lillfingernagel, ca 100 till 8 mm. 
I vallan Aterfanns samma stenar som de frAn golvytorna. 

Kokgropen i aktivitetsyta A: Fragmenten generellt mindre 
an de från husgrund C. De uppvisar samma 
bergartssa.mmansättning som 1 busgrunden. 

Aktivitetsyta D: Mycket fragmentariska &tenrester, som i 
kokgropen fast större andel "grus". Mest granitoider. 

Som jämförelse unde.rsökte jag 11modern" ekärvstein tran den 
rekonstruerade hyddan. SteruaatQrialet bestod mest av 
graniter och ett fåtal vulkaniter av samma typ som 
skarvstenen från boplatsen. Stenarna hade hä.m.tats frän 
älvstra.nden, varför 111an kan anta att de forntida 
människorna gjort eammaledga. Graniterna var relativt 
hela, men bröts lätt sönder vid sla9 av hammare. De var 
ocksA starkt förgrusade. Vulkanitema kändes helt 
genocnbranda men var betydligt best&ndigare mot 
ha.nnaralag. 

Genomgående bestod det 11moderna" materialet av 
genombrända men relati~t hela stenar. 

., 
.,..~, 
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7. DISKUSSION 

Diskussionen tar upp de aspekter på frågeställningarna 
som under arbetets gång genererats.Avslutningsvis belyses 
analysen av skArvetenen 1 Vuollerim. 

7.1 Vad alger experimenten? 

Experimentens generella resultat visar att korniga stenar 
spricker sönder snabbare än täta och att täta stenar har 
större värmekapacitet: skillnaden är klart märkbar vid 
nedsllnkning 1 vatten. Stenar med relativt högt 
kvart.elnnehA.11 visar större benä.genhet att sprick.&1 detta 
är lättast att se hos granitoider som alla innehAller mer 
eller mindre kvarts. 

Mer vanskligt blir det när problematiken bryta ned till 
tolkning av enskilda stenar. Det visar sig att Mrda och 
täta g4aniter är väl så hållbara som vulkaniter och andra 
icke-korniga stenar. Fen0111.enet är beroende av kornens 
sammanbinOning och kan bara analyseras 1 välutrustade 
laboratorier. Man mAste vara försiktig med att dra allt 
för lån9tg6ende slutsataet utifr&n materialet. Det lir 
viktigt att beakta detta vid analyser av skärvsten från 
forntida anläggningar. Det är den lokala stenens kvalitet 
aom ar viktig, nästan lika viktig som 
ber9artstillhöri9heten. 

Experimentens relevans? Experimenten har varit användbara 
ut1fr4n mina tr&geställningar, metoden lämpar sig väl att 
utveckla ytterligare. 

7.2 Spelade etenernas egenskaper n&gon roll fOr dess 
anvllndning? 

Vad experimenten visade var att stenarnas egenskaper kan 
p&visa variationer i användning. Granitoida bergarter 
lämpar aig into sA v81 till vattenuppvärmning, men i 
härdar och kokoropar torde val av stenar efter hAllbarhet 
inte haft så stor betydelse. Här m.åete vidare 
undersökningar göras: visar sig ekärvsten som återfinns 
utan inblandning av sot och kol till övervägande del 
bast.& av hårda vulkaniska stenar? I stället visar min 
tolkning av steruaaterialet i Vuollerim pA skillnader i 
storlek på de stenar som använts till uppvärmning i 
hyddor och de stenar som använts till andra aktiviteter 
utomhus. AlltaA, man valde efter storlek och inte efter 
egenskaper, det vore intressant att ee om mönstret gAr 
igen pa andra boplatser eller om man faktiskt valt efter 
egenskaper. Ar mina antaganden riktiga borde man finna 
stora stenar i de anläggningar som tolkas som torkugnar 
för kött och skinn, och mindre stenar 1 rena kokgropar. 
Kokgroparna borde ävan innehålla stenar som är hlrda och 
har god värmehällande kapacitet. 
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7.3 Hur värmdes vatten? 

Stenar, framför allt graniter mAate vara obrönda om de 
ska användas till vattenuppvärmning i skinnsäckar, annars 
kan flisorna bränna hål i säcken. De kan användas endast 
en gång för sädan vattenuppvärmning, varför stora mängder 
sten mä&te användas för vattenuppvlrmningen. Det är 
därför troligt att vattenuppvlrmning gått till p6 annat 
sätt, till exempel i tråg. Stenarna har sedan förmodligen 
kastats etter en kort användning, speciellt om det var 
Er4ga om graniter. Vattenuppvärmnlng borde generellt 
generera mer akärvaten ån uppvärmning och Cödohantering. 
Stora mängder utrensad skärvsten utan inblandning av sot 
och kol indikerar storskalig vattenuppvärmning i syften 
som för oss ar svara att kol'Ula åt. 

7.4 Vad kan skärvsten sa9a om anl&9gningar? 

Experimenten visar ocksA att mängden sk8rvst~n i 
anläggningar inte bara är beroende av typ av anläggning 
och användningstid, utan även av ston.materialets 
kvalitet. Till exempel ger dälig granit eller/och 
migmatit mycket stora mängder ekärvsten. En anlaggning 
•ed l'll}'cket skärvston behöver allts& inte ha varit i bruk 
speciellt lång tid, om det visar siq att de som använde 
anläggningen plockat åt sig sten i stora mängder i 
stallet för att v&lja efter kvalite. AtgAngen borde ha 
varit stor eftersom en sten som gAtt sönder i mindre 
bitar och/eller blivit helt qenombränd nästan halt tappar 
förmagan att hålla värme (gäller graniter). HArda, täta 
stenar gär däremot att använda sedan de spruckit, äve.n om 
dess värmehållande förmAga naturligtvis försa.mrae. 

Skärvsten skulle kunna användas för att aproximativt 
beräkna en anl&ggnings anvAndningstid, (se O'Kelley 
1954). Skärvetenen m.Aste ritas in och vagas samtiOlgt som 
bergartstillhöri9hetan bestäms. Stenar av aaanma typ aom 
skärvstenen samlas in och geno111qär ungefär samma 
behandling som under mina experiment och 
sprick.benagenheten korreleras med dQll framgrävda 
skärvatengns m&ngd och kvalite. Resultatet ställa mot typ 
av anläggning och den lokala ste.nkvaliten. Pä sä satt kan 
anläggningens användningstid beräknas, naturligtvis i 
kombination med konventionella dateringsmetoder. 

7.5 Analys av ekärvsten i Vuollerim - en fallstudie 

Tolkningen ska ses mot bakgrund av experimentresultaten. 
Det i särklass vanligaste stenmaterialet i Vuollerim &r 
graniter. Experimenten visado att qraniter relativt 
snabbt spricker sönder, stora mängder sten skulle därmed 
ga at till verksamheter som kräver insats av heta stenar. 
Den stora mängden akarvsten 1 Vuollerim tyder pA detta. 

Generellt - den starka fra910enteringen tyder på hård 
eldning och skör sten. Det är tydligt att stenarna varit 
i användning sA 11.nge det överhuvudtaget varit möjligt. 

Speciellt - Stenarna i husgrund C's vall är utrensade 
från hyddbottnen. 
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Stenmaterialet frän aktivitetsytorna är väsentligt mindre 
i storlek än de från hyddan. Enligt westfal är mönstret 
likadant över hela boplatsomr6det. Detta tyder pä att man 
för uppvärmning inomhus använt stora stenar. Visserligen 
tar dessa läng tid att värma upp men håller värmen längre 
tid, men att man vid aktiviteter utomhus, som matlagning, 
använt mindre stenar tör att uppnA snabb uppv&rmningstid. 
Mindre stenar gAr ju snabbare att värma upp me.n de 
förlorar snabbt sin värme, ännu en faktor som förklarar 
den stora mängd skärvsten på boplatsen, speciellt med 
bakgrund av sterunaterialet. Förekomst av större stenar i 
hyddorna kan även förklaras ur en arbeta- och 
energibesparande snarare &n ur en bränelebesparande 
synvinkel. Ved fanns tillgängligt äret runt, men stenar 
kunde man bara samla in under den snöfria säsongen. 

Allt tyder p& att de människor som bebodde boplatsen för 
6 000 år sedan har inte valt ut stenar efter hållbarhet, 
utan efter storlek beroende på vad de skulle användas 
till. Stenarna hämtades troligen från ålvstranden eller 
frAn en blockm.ark belägen ca 400 meter frAn 
boplatsområdet. 

Intressant nog förekom inte det vanligaste 
redskaps.materialet kvarts som sklrvsten. Här verkar ett 
val ha ~gt rum: kvartsen var reserverod för 
redskapstillverkninq. Det kan naturliqtvis ocksä vara så 
att kvarts inte fanns tillgängligt som lösa stenar. 

Slutaataer: 

Stenmaterialet i Vuollerim består till största delen av 
graniter. Analysen visar, relaterat till 
experimentresultaten, att Oen stora mängd &kärvsten som 
finna inte behöver ha tillkommlt genom l&tlg 
användningstid, utan man var tvungen att använda stora 
mängder sten beroende på till vise del däligt 
stenmaterial. Man har inte valt ut sten efter hArdhet 
utan efter storlek beroende pA vad vad stenarna skulle 
användas ti 11. 

Den starka fragmenteringen av skärvstenen ar sv~rtolkad. 
En sAOan grad av fragmentering gör etenen oduglig för 
olika former av uppvärmning. Det kan inte ha varit brist 
på sten som gjort att man använt befintliga stenar så 
länge som möjligt, sten fanns i riklig mängd runt olllkring 
boplatsen. Kan fragJAenteringen orsakats av proc.ea&er aom 
genererade at,arkt fragmenterad skärvsten? orsaken kan 
ävon vara p<>stglacial vittring av de genom eldsprängning 
försvagade stena~na. 

7.6 Har akärvaten mer att berätta? 

Man kan inte utesluta att stenarnas egenskaper tyOligen 
varit av ator betydelse för val av användning. Här kan 
tolkningshorizonte..n vidgas till bebyggelsemönster och 
sociala aspekter. Kan boplatser med bronsgjutning 
medvetet placerats där sten av god kvalitet fann& att 
~illgA? var högkvalitativ sten i så fall en bristvara 
under bronaåldem och ledde bristen till 
boplatskoncentrationer till områden med bra sten? Kan 
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olikheterna ha påskyndat uppkomsten av ett allt mer 
stratifierat sanunhälle? Här måste nya metoder utvecklas 
där termodynamiska förlopp beaktas. Har skärvsten en 
generell användning aom 1 grunden är lika över hela 
landet eller finns det skillnader? Klart är att vilken 
bergart stenen hör till bar betydelse vid tolkning av 
arkeologiskt material, skärvsten måste tas tillvara 
bittre vid arkeologiaka utgrävningar, se aiekussionen 1 
kapitel 1.2. 
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8, SAMMANFATTNING 
Denna uppsats visar att det gAr att fA fram information 
om variationer i hanteringen av skärvste.n genom att lita 
en utarbetad experimentell metod vara den operator genom 
vilken frågorna kan belysas. 

Det har även varit en bra metod att arbeta efter när det 
gäller en företeelse som ofta konmer bort i den 
arkeologiska hanteringen. I detta arbete har skarvstenen 
som artefakt lyfts fram. 

Stenar blev åkärvstenar genom mänsklig handling, de kan 
alltså ses som restprodukterna av ett beteende. När 
människan plockade upp stenar från marken för att använda 
dem i nAgot. syfte "blAste hon liv i dem"; stenarna blev 
redskap ett användas i bestämda syften, &Jlempelvia till 
husuppvårmning. Vidare kan sägas att stenarna ingick i 
ett socialt mönster. StQJlarnas placering i detta mönster 
ar i dag svart att komma åt. 

Stenar blev skärvsten efter processer som krävde 
tillförsel av termisk energi. Det rörde sig om två 
grundläggande användningssätt: uppvärmning av vatten och 
uppvärmning av luft meo heta stenar eom medium. Vad 
uperimenten direkt har viaat är att användning av sten 
kan ha varit beroende av stenarnas bergartstillhörighet, 
storlek och sammansättning. Utifran detta kan man komma 
at frAgor om hur stenarna använts praktiskt och i vilket 
&a.rMianhang. SvArigheterna har infunnit sig när det gäller 
en aer ingående analys av stenarnas användnin;, h~r har 
jag inte vågat aig på allt för lä.ngtgaende tolkningar 
utifrån experiffientresultaten . 

Analysen av skärvsten i Vuollorim visade att frimat 
storleken, inte bergartstillhörigheten, varit 
betydelsefull. Han bar inte valt ut stenar av god kvalite 
utan plockat At sig av det som fanns. Han har tydligen 
använt större stenar till uppvärmning inno i hyddorna. 
Det skulle vara intressant att se om mönstret upprepar 
sig på andra boplatser. 

Slutord: jag hoppas att detta arbete med akärvetener ger 
uppslag till nya ideer och frägor. Det finna mycket mer 
att ta av, arbetet har knappast börjat .... 

. . . . . . sten ar in.te bara sten! 
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