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1 lnlednlng 

När jaa med min handledare I.an RlrsborJ dtslulerade denna uppsaa hade jaa fbrst l/lnla 

au rhlJ• upp min C-upps,,L< med elUtörrcart>cte. Men vi kom i srunnld fram 1111 all det l,lg 

ucom llllllal lbr en do po;inpuppoaas. Olirlbr har j-s valt au bea,tma mig till an göfll en 

mindre. mer 1core.tiskt inriktad upp~ts och att skriva om ett smalm ttmoc. Ämnet är 

begreppet basboplats '10ffl i IIUU l)'CU llr en &\ de lDll'COWlta>le fornlllllllllDl!'l}'pCffla i 
ovrc N01Tlands inland. Omn\det som upp.,iusen bcr!.lr ar 1mktema ef\cr Åseleiilven i Åsele 

och Vilhdmun la)mmuner i SOdra l..appland. Utpllvninpr gjonlu dlr i slutct av 50-IAlcl 

och i b<irjan 11v 61).1nlet av RibantikvaricömbcicL i samlnnd med utbyl!llnlld av Ulven och 

det lions en relativt S10rt ntpportmatcnal MatenaJct har tntc Ulll)UJ•ts I nåp slC'ltrC 

omfattning l uppsatser och avhandllngar och när arkeologiska insututionen nu fick 

tallglng bli kcporavrapponerna fannjaadellampl1atanan,1indadem bil nun UJl!l8'11<. 

I.I Syfte 

Syftet med denna Ul'P""ts ur au på enkelt och liictllln,11Jigt lätt förklara busbopl•L<begrcp
pct, an fönöb ulroda de lmteric, och icooer IIOffl ligger bo,l..ora definitionen. Viclatt hade 

j•g lllnlct att visa på olika möjligheter au IQllca det llllllenal som framkommit vid utgr11v
rungar nch hur man genom det bn ui,,cdda dcfin,uooen av ba,.boplalllCr. lnledningsvi• 

hode J•g llfJllr.t •tt ~ cnbert en ICQ1'etisl: uppsats, men senare be!IOI j•& att lttaga in Oll· 

cmpcl lbr an l)dligpa be&fCPl)eL 

J.2 Frlgutlllnlngar. 
• Vlltl meDW1 med begreppet t>osboplats och vilken roll spelar den i ett booättnin&"" -• Vilka kriterier bc,;IJlmmcr au en boplllls ska kallas for basboplnts7 

• Hur un mM prubim bc:,lånlma vad"""' lir Cl1 basboplats och vilka bcslämningsmc• 
lador lir cnklasl och fungerar bäst'/ 

Det empiriska matcrilllet till uppsatsen bJlrrt\r ur rapporter från Riksan11kvar1eilmbc:1c1.< 

pllvlllll83f i 5"mband med rcgleri.ng.v, gj<lRla I sllllet av -SO talet och i nutten av .(,() talcl 

De lir mycket <letalJCl'Bde och valgiorda med ett utmärkt ritmngs- och bildmoter111l. 

Mci<>deftllOmJlalll•~ärfnunlbralh komperabH•funklioocll men jag har ock>! lbt 

siatisl,slc'a metoder fnln 0cm forskorc i rJ.mnc1 nllr jag för.Ukt au analysera boplaL«mas 

funktion. 

l.J Kort historik om arkeologlJk ltori 

Nlir i•8 llbte in mig ptl de olika ICOfetlska skolorna valde Jag au kort beskriva de stora 

ar\.eologiilcaW>loma, trawnondl arkeolog,, proccs.•ucll arkrolop, manuotisk arkeologi, 

den poslprocessueUa .kolan och sisi den koiJ!ltiva processualismcn. 
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Under arkeologins barndom och långt rram i nutiden domincrilde en ~ystcmatiscrandc syn 

på ämnet, man var mest intre.-,...,rad av au insamla, kl=ificera och typologisera föremål 

och fomlamningar. Man sa att varje arl<eologisk kuhur m01svarM den materiella kulwrcn 

hos ett specifikt folk. Del betyder en väldefinierad etnisk grupp som >är.;ltiljc,• sig från an

dm i tid och rum genom sina vcrl<tyg, sin byggnadsteknik etc (Renfrcw 1991:407). Detta 

synsätt gjorde au man intn:sscmde slg mindre fllt-boplatskontexten och de forntida man

niskoma., samspel med sin omgivning. Boplatsundersökningaroa gjordes i syfte av att 

hiirleda olika kulturer och spåra immigration eller diffusion av dem genom spridnings

mönster av de olika typerna av rurcmAL eller andra l11mningar. 

En reaktion på den traditionella arkeologin kom på 1960-llllel med den pmce.,,uclla sko

lan eller, som den ibhmd kWlu.,. •ny arkoologi". Till ili1lnad mot den trnditionclla arkeo

login var den mer intresserad av kulturekologi med evolutionistiska och ekologiska för
klaringar. Andra skillnader mot den traditionella arkeologin var att man lade l}'llgdpunkten 

på an furklarn istället för att bara beskriva. Anhängare till den processuella skolan ser . 

mnnniskans beteende 90m respons pd ett stort antnl 5amtidigt pågående processer bl.de 

kulturella och icke kulturella. nfta mest det senare. Det betyder att den forntida männid:an 
var beroende av flera för det mesta naturliga procc.sser för sin överlevnad, tex. klimat, 

olika ånitidcr med olika slags bytesdjur etc. Den processuella skolan forsökcr därror iso

ltn1 v,11'.jC Cllllkill system och studera det som en sepru-at variabel (Rcnfrew 1991:411). En 

viktig beståndsdel var den deduktiva metOdikeo m11n skulle genom att testa hypoteser Il 

fmm u-ovardiga fl)rklaringar. Man söl.~eock.<å fl)rkJaringar lagar, •general Jaws" som var 

giltiga hela mänskligheten.Det hela skulle utmynna i en allmän teori för mänsklig• bete

ende. Mi\ng.a boplal~r och fOrcteclser på dem omtolkades av de proc:e."5uell;i rukeolo• 

gcrna, cll kllnl exempel llr Binfords tolkning av boplatser från palcolitikum tillhörande 

Mousteriankulrureo. Där kritiserar han Fran~s Uordes tolkningar av an boplatser med 

skilda sorter av verktyg skulle visa på olika kulrurer. 8inford menade att skillnaderna är 

runktionclla. Del är samma mllnnisko< med liknande kultur som bebor de olika boplot

scma menar rum, sk.illnttdcn i verktygens ulf'ormning beror på alt man anvHnde dem till 

olika syften (Bintord 1983:7 lfO. Kritilren mot den nya ai1ceologin bestOd I att man tyckte 

den hade en alltfur funktionalistisk syn på maonislmn, den betonade mera miljö och 

ovcr1cvnadsslmtcgi nn sociala fök:tOtCr. 

I sambQod med de teoretiska d~-ussionema som följde med introduktionen av ny arkeo

logi blev det ett nyval<nande intresse av att applicera Marx' tidiga verk på atk0<~ogin, 

Mingi, av dessa verk blev på ånyo undersökta av franska antropologer på -70 och -80 tu· 

lcL Katt Marx och Frcdrich Engels var påverkade av evolutionsläran med förgrundsfigu

rer som Darwin. Viktiga egenskaper hos marxismen är bl.a. att den tror på evolutiooen 

och försöker förklara f'örtlndringar i hiitoricn genom breda allmänna principer. Den nr 
materialistisk och holistisk. den hnt en klar uppfattning av swnh.älJct som helhet och reJa• 
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tioncrna mel Ian delruna i denna helhcL Marx kons~r-.i.de en typologi uv mänskliga sam• 

hällen vilka motsvaras av olika produktionstillslAnd. De omfattas före kapitalismen av 

primitiv kommunism, det antika, det asiatiska och det feodala procJuk.lions.systcmct. 
l~rtindringät inom ett srunhäJle kommer enligt m;ir,:;i,;mcn huvud"ak1i8(:n från mol.Sält• 

ningar mellan produktionskrallc..-rna och den sociala orgnnh;atinnen. Oeit~ mc)l.~11.ningar 

upJl"lår känne1cckoande nog som en kamp mellan olika klasser, om såna skilda sodala 

klasser har uppstått i en san1Mllc. I traditionell marxism anses hela den ideologiska 
su-uktureJl bcstilm.mas av karak:Ulrcn hos infrn.~truklurcn i produktionen. Dtlr skiljer sig 

den traditioncUa marxismen mot neomarx.ismen som anser uu den ideologiska strukturen 

och infrastrukturen slår i rcla1ion och ömsesidigt inlluerar varandra, se näSta stycke. 

PunkUonell procc.,~ucll arkeologi och marxistisk arkeologi har mycket gcmcrL~t. 90m 
synen I)! h\ng~iktiga 11M1indringar i samhtlllen och di5lcu~~ioncn nm i«lC1aht tclutioncr 

inom dem. Kritiken mOL man<J<men och skillnaden jlimlllrt med processuell arkeologi bar 

varit ofUmågan au hamera arkeologiska data. Kritiker har menat att för anhängare av 

marxismen har Marx' teorier varit viktigast. fållarbclc däremot har varit näl'mast över

nodigt (Rc,~·rcw 1991:412-415). 

Posq,rocessuaJi~men har sitt ursprung i den kritiken mot processualismen och delvi~ mot 

k'Ticlk:en o.v den truditionclh1 arkoulugisku marxismen. Man ville vl:lnda uppmörk:-iamheten 

frin det funktionella mot de ideologiska och 1Jymholiska aspekterna i ,;a.mhlllleL 

Rircspråkarna av de J)O<"tproeessualistiska idccma kände au arkeologin VIII niirm11St be

släktad med historia och ville tilh:;kriva individen en sU>rrc mU i den. De inllueradcs av 

stn1kturali&m. kritisk teori och neoma~is:men. Tidiga p.r,,;tpn.x.'C.'iSualistcr med en ~truktu

mlistisklruiktn.ing flv,;bkte au i designen av material fn\n en boplats se sociala monster i 

samhi!llet och även genom delen förSIAclscav sin egen omgivning. Anhängate till kritisk 

teori ifr:.S,.Sauc alla analytiska lillvägagångssät1 som hittills använts inom arkeologin, 

dellu gällde Särskill hypotestestning (Renfrew 1991:426-430). Neomarxismen eller 
strukturell marxism Utgger tyngdpunkten pd ideölogins betydelse för au fonna mr:s.n

c.hi.ngar i tidiga samhällen. Den har anammats av tredje världens arkeologer där det finns 

en önskan att kons1ruera en arkeologi som lägger lyngdpunkten på den lokala befolk
ningen och tiden före den kolonialacr,m (Rcnfrcw 1991:430). 

Under de ,;sia tio till fornton åren har en nya per.apektiv uppstått vilket climincntr rulgni av 

begrän.,ningama i den funl.'lionella processualismen pd HnO-lllleL Deaa syn$UII kallas för 
ko8nitiY processuell arkeologi eller •the New Synthei;i,..". Anhl:ingare till •tbe New 

Synthesis' w avslånd från kritisk teori och är missll!nksam mo1 strukturalister och andm 

arkeologer som anser sig ha en privilegierad insikt i forntida samhäJJen. De anse,· sig ligga 

i arkeologins buvudfära uch var.l direkt arvtagare till den processuella arkeologin. Men de 
skiljer sig ;lt i mångn htln'-Cenden, en av dem är all de aktivt f~cr integrera information 

om de kognitiva och symboliska aspekterna på tidiga samhilllen i sina formulerinsa,-. l;..n 
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anno.n viklig punkt l1r att de nn11er att fakta inte längre klln anses ha en objektil' existe11" 

oberoende av lcori. Vidare menar de au fonnulerandct av allmllnna lagar om kulturell ut

veckling inte är en framkomlig väg inom arkeologin. Kognitiv processuell arl(eologi ag
n.ar ~ig for närvarande 11t att utforska två huvudriklningar, symboler$ roll i fbr!indrin~ 

pmccsscr och i au klorlfiggaomrormnings~trullul'cr (Rcnfrcw 1991:431-434), 

I denna upl""'ls vill jag pröva den processuella arkeolOl)ins möjligheter au undersöka och 

analysera ~tena.Jdcrsboplatscr med ett begrtlnsat material, som ju de flesta norrländska 
boplatser består av. De andra LCOrierno l<J1!ver andra analytiska be~repp an de som jag vall 

att utnyttja Därför kommer jag au använda mig myckel av de metoder som utvecklats av 

pmcc,o;uclla arkeologer, framför allt Lewis R. Binford, Mycket av hans teorier och tan

kcg-lngur kommer dtllför 11tt genomsyr..t uppmlscn. 

1.4 Tidigare forskning 

Det har skriviL'i mycket om buplatsbcgn:ppct och om hur man kan tolka utgrtlvningsmo.te

rinJ fbc' a.u avgöra vilken funktion lokalerna haft i eu fonuido. bos:tttrungsmönster. Av de 

forsk"1fe som jag anvilndcr mig av i uppsaisen ;tr Binford och Michael $chiffer de mest 

kända. Binford har i artiklar ur tre böcker behandlat problemen med an tolka och klas.sifi

ccm jHgAfe.sarnlarcs bopfat..c.er. I boken Working tit Archaeology (1983) diskuterar han 

kriterierna fr.r hur m:in definiera en basbophtl.s och i böckerna Nu11amuil 

l.lthnoarchaeology (1978) och Ocbating Archacology (1989) utreder hun med hjlllp av 

anaiosier hur matcriaicl på en bii:iboplalS borde vara beskaffat. Schiffer har i en bok 

(Schiffcr 1987) behandla! problemen med fom,ationsprocesser. dör beskriver han de pro

ce.~e.r stHn styr bildandet av det u.rkcolog.iskä malCJ'ial som återfinns på en boplats. Vi<larc 
granskar hon kllllk:ritiskl vdkll problem del finns i samband med tolkande, av maietialeL 

F.n unnan forskare som äg:nul sig At att tolka boplatser tlr den danske arkeologen Olc 

Ot'f1n. Han har genom au undcrsök.n ,wsla8iskonccntmtioncr och med hjälp U\' analogier 

fåu fram en metod för an avgöra om de, funnits hyddor på stenåldersboplatser. Dessa rön 

har han beskrivit i två artiklar i skrifterna Journal of l>anish Archaeology (1983) och 

Populär allceologi (l'llWJ. 

I.ars Forsbergs doktorsavhandling 'Sitc variability and settlement pallcms• (Forsberg 

L9te5) har varit av )o.lor betydelse mr mig mr att lolku boph,tscr och bo.o~:ättnin.g.smönster i 

Noninnds jnland. Vidare en annan doklt)f'Savhandling från Umc.-å som är av hetydelse knn 
nämna,. 'Från Olluddcn till Varghalsen' (Bergman 1995). Jag också i vi&< män nyttjat 

Inga Maria Mulks avhandling Sirkas ett samiskt fångs1silmhällc i förandring Kr. f.-1600 

c.Kr, i UPJl"atsen (Mulk 1994), 

Sist ska jag nämna en C-uppsatS från Lund av Åsa 0erggi-en, den har varit tii I ovärdelig 

hjälp för mig vid forfauandetav kapitlet material, metod (Berggren 19')4). 
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2 Boplats{unktion och bosättningsmönster. 

En ccntr.i utgrutt!Spunkt i den arkeologiska forskningen är begteppet boplats, men vad 

menas med det begreppet? Vilka teoretiska synsätt används för au beMbeta och lOlka del 

källmaterial som dessa boplatser utgör. I det har kapitlet ska jag kort rtirsöku ftlrklarn 

begreppet och de teorier sorn ligger bakom undtJ"SOkningama och tolkningarna. Vidare 

skriver jag lite om en tänkbar samh.Wlsorganisation som människorna i mitt mareriaJ kan 
bli haft. 

2.1 Boplatsbegrepp•t. 

Boplais. vad innefauas av det begreppet? 

N(hoto/ogko/ sit,:s may hc 1bou51l1l u11 pf11ccs wLere artcfäcb, Cc:11h11cs, JolruclllTCS, ru)d o,g,.nic 
;wd m.vif'OOlnellial remains are fouod to,ctber. for workiug J>W'PC)6Ct uoe CJIO $i.wplif y thi.t i till 
(wth,er Aoo dc:finea:!tes as ~acu wb<:re agnificanr cr.-.,es of hnin.'W ac.tivity art identificd (Rmfrcw 
tWt:42), 

En boplais kan såledesko<~·auaisagas vara en plaL, där det finns tydli!I" spdrav mänsklig 

al'tivitct i form av artefakter nch anli:iggningnr. Nu kan nalurl igtvJs ~torlekcn på hoplat• 

scma voriero betydligt och det kan ucksd förekom.-1euav artefakter och anläggningar. När 

det gäller mitt undersökningsområde i övre Norrlands inland Ur spåren av forntida 

mllrl.<kliga aktivitet inte alla gånger så tydliga. Men ofta syns skiirvslA:n och i blund ytliga 
avslag relativt tydligt vid en ol-uliir besil;ning. 

2.2 Boplatsrunktlnn orh hosättnlngsmönster. 

Jnom den arkeologiska forsk,nin8cn har bosilttningshistoria Inngc spchtl en ccntr.ll roll. 

BosäUningsmönstcr har studerats Mtlc ur cu ckologlskt perspektiv ocb t förhåJJandc till 

S<riala rclmioneroch gl'Uppbildningar. Servioe ( 1962) delar in den sociala organisati,men 

1 samh!lllet utifnln fyra nivåer av komplexitet; lxUld, stam, hövdingudiilTien vch stat (Mulk 

1994:21). Jag har i upp.<atsen valt att endast beskriva den första nivån, eftersom jng tror 

an samhtlllcL som bchandlos i upp!l.lltscn b:1.u kan bcs:krlvas ut.ifrån den typen av sodaJ 

struktur. Bundorganisationen anse.~ vard den e-nklastc sambäJlsformcn och antas va.ra mest 

ulbredd i fruigs~...uhiillen. Den sociala organisationen i den basera, p4 produktion och 

släkcskaps.11o)'Stc.m där vmje nivå kan reJa1cra.~ till cu större tctritorium. OiftermAI och Jbd. 

sel fol'mar sltlkL"kapsrclationorna och fungerar som en mekanism för au förena olika so

ciala Jl(upper. Mcdlemm1tma bcsulr ender, av en kamfamilj eller en utvidgad familj, vil

ken i sin tur utgör den grundläggande enheten för sarnhälleis prnduktion och konsumtiun 

(Mulk 1994:21, Sahlins 1968; 16, 1974: 18). Storleken på en jngarbaod bestäms av tlem 

olika faktorer där en viktig faktor nr att det finns tillräckligt m4nga Al'bclSföra individer 

.,orn knn arbetlt effektivt vid kollektiv jakl En annan är att befolkningen inte är för stor 

vid den tidpunkt på året när försörjningsmöjligbelcma ar sämst. Nonnal s1nrlek på en 
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grupp är 3-5 kllmf amiljer med 15-40 miinniskor, det är den enhet i vilket samhället funge

rar under större delen av t\rct (Mulk 1994:21. Se"icc 1962:6, 109, 167f, Birdsell 

1968:238). 

Binford ( 1978) belllllldlar olika ,tratcgier för resarsutnyttj:mde som b<lndsambllllen kan 

unvauda s,g av, oåg<>L :<0m b.'111 senare vidareutvecklar (Binford 1983). I dessa tvA böcker 

skriver tum an det fanns två typer av Slfategier för jakt- och rångstckonoJJUer~ den ena 

kallar han "foragers" och den andrd •oollectors•. De fbrsta skt>ter sin födoan.skaffning på 
daglig basis och nythu· dit diir rcsurscma finns med mänga 00.sboplatsc.r 90m används un

der kort tid. Den andra stratcgm dilrcmot lag.ser upp förråd och nyuur resurserna till bas• 

boplatserna. med följd au de inte llynar så ofta. Valet av strategi styn, av bur resur,:.,r fOr· 

delar wg i tid och rum; i omrldcn ined tydliga årstidwllxlingar är systemet med uppliig• 

gmtdc av förrjd vanJisarc. De två strategierna kan användas av samma band under olika 

tidpunkter på året De.'isa skilda Oyumnn.stcr skapor olika busättningsJnön5ter hc.:,e,,; de två 

Strategi=: hoo "foragcrs" g<J1eremr det bara två typer .v boplut.scr basbnplatscr och "l<>

cation• eller aktivitc~lokal på sven.ska. Den andra s1.n11cgin som "collectors" utgör använ• 

deren mera planmå';..~ig slrntcgi och har ner typer av boplalscr. U1om basboplats och ak.

tiv1~tc:1okaler finn~ lägerpluts, exploatcrint9-lokri.l och ffäTåd/gömmn. Det finns förutom 

de upprJknadc ynertigru-c en boplatc:typ som Ur mer tentativ; den kallas snmlingsbophtts 

och används sannorligt av flera hand i samband med religi<Xia och rituella aktiviteter. 

Binfonl skriver oc.:kså att ju större den ::.äSOngsmä.~siga variationen är i temperatur, desto 

smn-c tlJ• den plu.nmttsslga rörligheten i en bosiittningMltr&tcgi. En boplalo, i.c.,m utnyttjas 

under en lång tid och på vilken eu stort material har biltlttts kallas av Rinfortl fOr ull vam 

grovkornig, med vilket menas au <len har en grovkornig upplösning mellan ett arkeolo

giskt material och specifika händelser. Omvänt så kaUas en boplats som unvälns tonva

rigt för :ut vun, finkornig, n!ir en litet an.':eologisk1 material har en finkornig U(>pl&ning,. 

Den faktor som reglcmr köruigbc.ten h~ ett mute1ia.J är rörligheten hos en samhälle. det 

hetyderau en samhälle mc-tl låg rörlighet leder till en grovkornigt material medan det blir 

tvärtom med ett rörligt smnhälle .. Man kan anw au med del slor.t antalet typer av boplat~er 

som hill.tbi borde del system som de fomlida miltlniskoma i övre Norrtan<l nyttjade vara 

det som Binro!'d kallar "oollcclO<'S··. 

Vilka ur dåde boplat.stypcr som hittus i i;vrc Norrland'/ Hiir följer en ko,t beskrivning av 

de olika boplatstypema och hw· man ddinierJl' dem utif r.ln det fyndmaterial som hittats på 

dem. Jag använde,· Mr Bergmans defirutioner, vilka bon ltll stor del ulhämtat från Binford 

(Bergman 1995:9). 

Basbopllltser anvimds för e.n längre tids t,os:iuning. un<lcr en sltsong eller under större 

delen av året Boplatsen är belägen i centrum av eu område, vars resurser utnyttjas av 

ncru famHjer som bebor den. D3r sker ml-rparten av all red~ka~tillvcrkninH,. bcarbccning 

och undct'hållsverksamhcl. Dasboplatscma har cu omfaurutde fyndmaterilll innehållande 

~ 
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ett s,ort antal fulll(tionella och petrografiska klasser. Vidare har de ylmilssigt stor ut• 

sträckning och en llertal anläggningar finns p..-\ dem. Del kan också finnas en större 

miingd skörvslen på dem. På lokalerna linns en OenaJ aktivite-lSOrnrlden. J närheten av 
bt"'boplatsema finns en antal exploa1eringslokäler (se nedan). 

l,lgerplut.,,- nr plaLser för kortvarig bo.sättning och b.1s ror vertsamhet uianrnr basbo

platsen. De är bebodda av en lol:al grupp eller en tillfällig, samman.au arbeisgrupp som 

Ulllyttjar en spocirrk resurs. Materialet på dem lir mindre omfattan<lc än på oosboplatsema 

och det är mindre voriacfon p.i malcriaJval uch olika ,·crktyg, De är vidttre hegrttnsade 1 

stot·lck och hat f:.irre anlliggning-ar och m.iodrc sktirvstcn. I derns n!tfhcl finns ochsä ett 
onllll c.,plooieringslol.11Jcr. 

Exploaterinasloluler tir flcm pfot.scr som Jnan nyttjar för cm dag eller en dygn och där 

mun exploatcrnren eller ndgra specifika resurser. Bara eu fåtal individer har uppehållit sig 

på lokalen och endast cu fåtal ak1ivi ierer har forekommit. Materialet på dem är av bcgr.in

sa<l omfattning och det är mindre variation på materialval uch olika verktyg. Det finns inte 

så m:lnga onläggnin8llJ'<x:h inte sl mycket sknrvstcn på dem. Några exempel på exploo.le
ringslokaler llr t'Ang.stgropar och kvarlS• kvarts,tbmn. 

Pörråd oc:b aömmor är platser där man har gömt mat eller verktyg och nrbetSmntcriaJ.. 
De kan mt)jli,gcn i andra summa.nha11g betecknas som depåJ'ynd. 

SamJingsboplatser !it som jas: niimnt tidigare plnm:r fttr kortare bosiittJ1.iug vid eu. eller 
några fä tillfällen under årec cx:::h där rcligi~trm riter utövats. De är samUngsplac.scr för nera 

bnml och lir bcllisnn vid platser med rika resursförekomster. Boplatserna är relativt omfa,. 

mndc ytm:tssigl och innehåll.er ett nenai anläggningar. Del som skiljer samlingsboplatser 

frln basboplatserna är rnirvaron av w-tefakter med rcligiÖ!iå--ritucll innebörd, 

Jug har i uppsatsen valt au jlilnför.t mina boplaiscr med de Forsberg diskuterar (Forsberg 

1985). Där k111.1Sificerar han boplatser efter l.ule och Umc älvar. H'ar vnljer jag alt återge 

beskrivningen av boplat'-ema efter Umcälven därför nll den ligger oäJmast Åscleälvcn. 
Han delar in boplu1serna i f<m klasser (se Foo;berg 1988:92). I.Stora boplatser i forfjal

lcn, baslUgcr med jak1ak"ti viteter. 2. Mindre boplatSCr i förtjiillen, akti viieislokaler med be

arbeutlng.saktivitetcr och aktiviterslokaler mcdjaktak.tivitetcr. 3. Stora boplatser i skog~

landet, basläger mod bearbe1ningsalctivi1eter. 4. Min~rc boplatser i skogslnndet aktivitets

lukaler med bcarbctning:i1aktivi1cter och aktiviletslokaler med jaktaktivitcter. 5. 
'J'ransi,oboplatstr som l(ggcr i zonen mel.lan forfjäll och skogsområdel. Utifrån dessa bo

plaL,kl= konsu'Uemr Forsberg en synkron bosilttningsmodell som anm., gälla fi,;r pe

rioden 1500 f.Kr.-1 c.Kr. Den består i att en ~rupp bebodde älvdalen och hade vin,er

vår.c)cb sommnrlx>Sl:lttninH i skogsnnm\dct och scnsonunar/hÖStbnc:äuning i för(jällsom

l'~det (Porsbcrg 1988:91-93). Sensonimar och bO.tboplalserna nyttjades till renfångst, 

fiske och till insamling av r.imatcriaJ fl>r all tillverka vcrtctn:. Sommar 1,ch vinterboplut-
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SL'fna rutvändes på cll incm vnricrnt säll och ntiringfängct vnr vidare med fler bytesdjt1r på 

menyn. och man bodde llvcn mer .~dentärt på dem. 

Av de uppriiknade boplat~typcrno Ur det basboplal-.ema i förfjä)k,-n och :.kvgs1ondet som 

jag ska beskriva närmurc. f'OfsberS be~krivcr de stora bäsboplutscma i för1)Ullcn vid 

Umeälvcns lctlllsjllar Överurnan och Laisao och skriver att alla kru-aklilriscras av slagna 

spcl>.U'. förarbeten och rcruscilerade avslag. I skogslandet karak'lliriseras de 8101'3 boplat

M::nm som t,u.-.Jägcr med bearbetnings.aktiviteter typ skinnbcarbetning etc. Om man drar 

paralleller med sentida jägarfolk skulle de av f-orsberg idcntirierudc basboplatserna kunna 

vara platSer där alla människor samlades i den övre delen av en Wvdal för all idka gcmcn

fWllma aktiviteter. Oes:;a aktiviteter kan ha varitjak:t och fiske, men Hvcn andra mer soci

uJa akti,1iteter skulle ha ku.nnat ut<>va."t fJlir. Mina exempelboplatser har material från många 

titlspcriOder, men jog vä.lJcr i uppStttscn au lonccntrcm mig ttll samma tid~perind som i 

Fo,sbergs synkrona bosäuningsmodell. 
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3. Material och metod. 

3.1 Materialet oeb und<rsöknlngsomridet 

Materialet hur jag som n!lmnts i fllregåonde kapitel h!lmtat u,· rapporter från cxphxttc· 

ringsulgrtlvningar cCtcr ÅscJcill ven i Åsele och Vilhelmina socknM. Å!Celcälven kalhi.~ den 

gren av Ånge,manlllvcn vilken nnncr upp i VilhclminaJjällcn. Jag har vall ut två boplatser 

från dessa grävningar. den fllrsra ar boplals 869-870, RAÄ nr. 10'23-1024 och är belägen 

i Åsele sucken str.v; norrum byn Hälla. Boplat~ T 1.97 däremot är belägen vid Kultsjöns 

utlopp vilken ligger strax sodcrom SM.nl:is i Vilhelmina socken. AttJUSt dessa tvA boplal• 

-'ier väldes beror på all jag tror all de representerar varsin pol i det bipofä1•a bosättnings

mönster som Forsberg påvisat för tiden 1500 f.Kr.-1 e.Kr. De skulle följal"tligen kunna 

varn basboplatser liknande de från Umc och Lulc älvar, 

RAÄ !023-1024 ligger i skogslandet nedanför foo}ällrcgioncn och plalsen är belägen vid 

Åscleälvcn.s slrand i ett brelt och lugnt parti av älven. Te.rrti.ngcn runt om boplaL'\Cn tillhör 

bergkull!-iliillcn och är tämligen nnck med mindre uppstickande kullar eller berg. 

Bophtlscn har en vidslriJckt utbredning med en längd av ca 650 m ct"ler slr,mden och har 

for ovre Norrland något så ovanligt som en tyd.lig stratigrafi. Den har för övrigt Evert 

Baudou använt i sin kronologi över stenredskap i övre Norland se (l3audou 1977:2611). 

Stcnmatcnalct från boplalsen är omfattande. Den innehöll mer iln elvahundra fynd, mest 

S~dpOr men även ~l)Ci,:,;aroch knivar. Verktygen bestod mest av kvarts och kvartsit men 

även flinta, h!UleOinta och skiffer. Knivarna var alla ::iv skiffer. Man hittade även stor 

mängd ben vilka vi.sndc sig hUrsrnmma rrtunsl rr-ln bi.iver och öJg, men Uven Cilglar som 

tjäder och orre f'l\rekom. Det fanns också llskbcn på lokalen, me.<1 glldda oeb braxen. 

Den andra boploL~n är belägen i förfjtlll1'reg.ionen. T 297 ligger strax uppstrnms 

Kultsjöns utlopp i KullsjOån. Tcnilngcn i bopla.L<ens närhet är betydligt mer kuperad ön 

den vid Hltlla, med kalfjlill i närheten som Marsfjällsmass1vct ca en mil i norr. Lokalens 

längd är ca 60 m och den är 90m synes betydligt mindre än den vid HiUla. 

Matetialet är inte hellre •v samma omfattning <Olll det på HlillaboplaLscn, Man hilUlde 290 

fynd som utgjordes av skr•por, spetsar, sänkestenar oeh klubbor med skaftrlinna. Det 

hittades även stora mängder avslag sa.ml halvfabrikat till de ovan nämnda verJ.;ygen. 

Stenmaterialet bc$tod tiH övcrvUga.ndc delen av ljus, grå samt mörk kvarlsit. men ttven 

kvarts oeh skiffer förekom. 

Valet av skog.'il:x,plaL" för analysen vnr rclativl cnkcll, där lokalen vid li.Ulht var clt "givet" 

val. Utget vid Hlllla llr gynnsamt både n~r de1 gäller tillgång till bra fi<kevaueo och före

koms, av jalabaJt vilt. Det fanns andra alternativ <nm t.ex. R 129 vid Åsele, men nar den 

inte,,., lika väl do~-umenterad föll den bort (se Bergström 1993:57-61). Att välja forfjiill

boplats var betydligt svårare, eftersom ornrldet har en diffus gr'Jns och llern boplatser 
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1)3.c:sadc in, hesknvn.ingcn. Men ,as valde en Iok."W 1-å näru l]OJlen ~m möjligL. med eu 

Inge som jag tror innebär att det fanns god tillgång på fisk och nära till renens vantlrings

loder. 

3.2 J(llllkrllik 

fät centralt begrc1)p inom arkeologin som vetenskap ar kfillkritikcn, vilket innebär au för
h.d.llu ~ig kriti!iök till källorna. "Felen,. i kiilloma uppst.1r ,-edan i ~mbaod med den primilro 
Wl.krungcn av materialet., vilkcl får konsekvenser nth' man bOrjar sutJla frågor och dm slut• 

S<1tser av dcL Vfu'det pö. en kiUla blir därför beroende av den specifika fr.'lgcslllllningcn, del 

kallas mr kiiJMlrde. Källvärdet är beroende av om dcl1 arllc'Olog som tagit rr.im materialet 

själv har stHJlt och bcsv:.m1t vissa vclcnsk:.1pliga frågor~ har hao gjon det kan källvärdel 

v:m, högt, Den centrala frågan mr ldUJvärdet är rcpJ'cSCntatjv1teten, hur rcp,·cscnto.Uvt ii.r 

det arkoologiska källmatenalet mr tlcn aspekten av tlct forntida samhället v1 vill vem mer 

om? (Berggren 1994:9). 

Det finns många problem med au undersöka boplatser i Ovrc Norrland, där ett a,• tlo 

sv:irarc är blandningen uv material på samma lokal från skilda tidsåldrar. HumustillväXten 

är låg. sttr~kilt på sundiga magra juriliu·. och del gör all inget tjockare jonJhitccr hinner 

vl!xa tilJ sig Hvcr Ai1u.sc11dena. På många lokaler kan därför material frj,n mcsolitikum 

ligg• blandat med material rrån betydligt senare tid. 

SvArighccen blir <li1 au urskilja kum:cnt1·ationer som måste vara samtida för alt näl(ra 

~lul.SIUScr ska kunna dm.~ <>m cAcmpclvis ~ociala strukturer i e11 S,11JPP· Stikm metoder au 

urskilja överlappundc koncentrationer finns inte, utan en kvalificerad gi~<ning ilr tlen fOr 

närvarande bösu, metoden (Berggren 1994: 14 och där hänvisad litterarur). 

F.n annan S10r relkl!lla lir att materialet uL'ilillS rur så kallade posttlepo,,itionella faktorer 
vilket innebar au det f(;rl!ndra.< av olika geologiska och av biologiska processer. Des.'la 

pn..~scr kaJ1 var.1 t.cx. jordskred, emsion, förtlndringar i vaucn.slånd i sjöar. men även 

grävande djur.; p:1vcrknn som t.cx. t',h'8ryt. M.tlnniskon sjiilv kan oc~ påverka genom 

tex. plöjning i :lkcrmark, vägbyggen, markberedning i skogsbruk etc. Alla dc,S<a 

processer kan störa och f!)rändr,1 ell material vilket man måste ta hänsyn till vid tolkningen 

uv en boplatsundersökning. 

Vid undersökningen av en boplats ät arkeologens skicklighet och förutseende av ~tor 

betyde.lse m,möjligheten att åstadkomma en rumslig analys. Vilka fu' då de 1>roblem och 

svdrigheter snm kun uppstå vid en gf.ivning? Först är del hur sturu rutur man ska använda 

i cu koord1naLo;yslcm, det vanliga är all mun g.rllvcr i kvadrutmctcrstora rutor. Men den 

tekniken är okänslig fl)r små men skarpa grllnser, dllrför kan det vara lämpligare an gräva 

i 0,5,0.S m rutor vid vissa tillrwlcn (Berggren 1994: 14). Ett ann•l problem är om ma.o 

ska g.rUva artil'iciclJn fager, så kalltu.lc stick, eller om del rinn~ lagcrföljd.stratcgrafi på 



Il 

lokalen. Nu lir det myc.kel ovll!tliSt med en tydlig slratigrafl på boplatser i övre Norrlands 

inland, men del finns på några Slällcn t.cx. vid Hälla som jag skriver om i uppsaL"fn. 

Nackdelen med au gräva artificiella lager äT all det kan vara svårt all använda p,\triiJfade 

förem&l till uti analysera och datera en 1<>1'111. 

Vilka är d.1 de ~ilUkritiska aspekter man kan lägga pil undersökninga,na av lx,platsema jag 

använder i min upps.11s? Niirdct gäller den grtlvtcknik som anvönch::s niir bop!at,;ema u.n• 

dersöktc.~ kan -.ngn., att vid tkn Li<lcn var de1 den tracHtioncl la ~knlnn inom arkeolng.in som 

härskade. Vidare undersöktes boplatserna i samband med älvreglcring och målet med 

grävningarna blev därf"orall rädda så mycket av materialet som möjligt från an SP<,>licras, 

Deua ~tnnnmgct gjurtlc att undersökningatna kanske inte fick form av att bcsvana sär

skilda fn\b-c~lållningnr eller arkcologi,;kn problem relaterade dU rcgjor.en. Men jag tycker 

att tlct uppvägs av de stora ytor som undersöktes och det st0ra material som undersök

ningarna rick fram. Grävmctoden tycker jag borde anvtlndas: mera i nutida undersök~ 

ningw-. då slnra utgrävningsytor gör det möjlil(t att 13.ttare tolki:l en lokn.l. En nnmm käl]. 

knt1sk aspekt ur au OOplnts 'f 2V'7 inte är kJassificcr.i.d enligt NTBs kla.~sfficeringssystem . 

medan R 1023-1024 är det Norrland tidiga bebyggelse (N'l'U) är elt stort tvär,•eten• 

skapligt projekt som stanade.s 1968•v Riksantikvruieärnbetet och den arkooloajskn insti
tutionen vid Stockholm:; universite,. 

3.3 •--ormerl ng.tproctsser 

Hur uppstår ett arkeologiskt material'/ Det är en stor mlingd proceRser inbltmdade och jttg 

ska, delta moment p& ett kortfuttat slitt beskriva vilka prCIOCsscr som kan Uln.kas påverka 

cu "'1--eologiskl material. I redogörelsen av de olika fonneri.ngsprooesserru, har jag använt 

mig av Michael $chiffers metod au beskriva procc.=ma. 

Det finns två n.Jikn typer av fom1eringsproccsser, kulwrclla och na1urliga. och Schiffer 

kallar dem C-Lransfonns respel'live N-tra.nsforms. Den kulturella kan delas in i fyra kntc

gorier; ~'Ulturell deponering, återanvändning, återvinning och störning (SchilTcr 1987:7). 

Det finns fyra typer av kuJtuJ'cJI deponering; mun kan Jrasscro, lappa., överge och gömma 

ting <>ch s~ukturcr (19117:47), Återanvändning kan kort definiera.~ som en l'ör.indl'JOg 1 

fo,.men,am11ndandctelleranvändarcn avenrutcfakl(l987:93). Återvinning kan bestå av 

e11 rad processer. t.cx. återvinning a,, byggnadsrnatcrial eller av sj!iJva boplatsen och 

kvarlämnat material på den, det kan också vara gruvplundring eller arkcologi~ku u1grth•· 

ninglil' (1987:99). Störning pilverkar det deponerade materialet uran au del rent fysiskt 

lltmruit området, det 1'an vara tex. plöjrung, landhöjning eller gropgr'Jvning. 

De nuturliga eller ickc•kulturellu proce~serna påverkar mtttcrialet pA olika nivåer~ 

artefakten, boplatsen och regionen (Berggren 1994: 18). Artefakter påverkas av h:ldesma 

egna egenskaper och miljön i vilken de hamnar, det är intcrak1ionen dem emellan som 

bestämmer hur artefakter förändras. Det kan vara clt materials mot.stlndskrart mot olika 
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kemiska ämnen oom kan finnali i skilda miljöer men även rcol mekaniska processer 

påve~ar. som en artcfä._ts mot~tlndskraft mol vioderosion, rum.ande vallen cte. 

En boplats, som nr ett rcla1ivi begränsa! område påvcrw ocksä av narutliga formerings

proccsser. del kan var.i erosion, överlagring m.m. men även ,,äXlCr och djur kan Säna 

spår i den. Regioner inOucras också av dessa föriindringsproce.•iscr. hmd.skap forma-3 

kontinuerligt om och det ltr viktigt au ldt.nna till dcssu proce1.~r rur uu förslå en arkeolo

gisk konlexl (Berggren 19')4:23(). 

3.4 Moloder all tolk• boplatser. 

Det finns många olika metoder au 1öl.l:a boplatsccoch årskilhgasäu au a.llOJysera problem i 

samband därmed. Man kan gmvt dela in me1odcma i två huvudkategorier, i den första ar

betar mo.n mod metoder all undcrst'>b spridningsbilden h~ det urkeofogiska källmaterialet 

och se om det finns mcningrulla mt'>ru;tcr i det. Den t1.ndm luucgorin har nuticfa IAgtckni~ka 

samhällen som lospiralionsklllla (Rergwcn 19')4:25). 

När ma.n o.n.nlyscmr en hoplat.s utifrån avsiklcn alt ur.kilja mOnsler i spridninpbildcn av 

artcfaktmaterialetutgårbörman fötvissa sig om au dessa monster jnte lir slumpmnssiga, 

utan ett rcsulUltav mänsklig ak."tivitet. Man testar om fördelning av malerial och artefakter 

är eller inte tlr slumpmäSSig och f<iookcr fastställa till vilt.., aktiviteter de anvands. Det 

anta.i att mllnniskor uUlk'I nktjviLclcr pd snrskil<b omrldcn på en boplaL" och ull redskapen 

oom n)'lljaL~ ligger kvar på des.'>lt platser. Dessa platser kallas aktivitcoomnl.<lcn och red

skapen rnom dem för redskaps.samlingar, på engclsk-a 'toolkil". Det finns ett Oertai olika 

slitt atL bch,md1a materialet i en spridningsbild, men först måste man avgöra. om det verk

lig.en finns cu mön!litcr. For att gt\ra desstl mönster synliga finns olika metoder man km1 

anvtinda,bl.a. visuella eller statistiska mcluder men ä\'cn anc.lra hjälpmedel fbr Lolkningcn 

finns. t.ex. bruks1>lranalys. Den vjsuella metoden. innebär au man med ögat identifierar 

artefakt!iijlmling.aroch kopplingar c.lcm emellan som inte verkat slumpmässiga. Problemet 

mcc.1 metoden tir tttl den ofll.l h1it godtycklig och beroende av den person som gör den 

(Rerggrco 1994:25). AnvllncU:,arhctcn bos de statisliskll metoderna varicr-,tt mcc.1 mu.tc1in• 

Jet~ i:.a.mmansättning och med de frågcsUUloingar som ska besvara,g. De kan undcrtäua 

rums1iga studier genom att identifiera och be.~kriva olika typer av koncentrationer i ett 

ryn<lmnterial. Mt1n kan för ull utSk:ilja de~ilions• eller allivitet"ytor använda c.lcn."ti

tctskartOf'i men liven mer avancerade metoder går au använda, t.ex. ror au ~ korrelation 

<>eh segregation i och mellan grupper av verktyg eller material. Oavscu vilken metod som 

unvtin<ls måste mönstren \1tvärder4s i relation till analysenheternas form och storlek. Det 

bc:tyc.lcr att grtlvningsytomas 1'torfck 4,X;h utseende har en avgönmdc betydelse fi)r tolk• 

ningen av rumsliga m!)nster (Be,gman 1995:87). 

Hur Iran man <ltL med hjälp ttv dessa tvA metoder avgöra vad som är en ba.~boplals? I 

Oebating Archaeology skriver Binford (1989) om su-ategin för ntl skilja p5 vud som ar 
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1,o.sboplat, ocb vad som är en ,octivitet<lokal. Alnt måste man beslllmma om del finns nå

got som iir k.1rakteri,tisk1 och som går all känna igen på en ooshoplats. Den andra frågan 
man måste sU!lla är; hur skiljer sig basboplLU.wr frdn andra typer av boplatser? llinford 

finner all strUklurcn på en ba.sboplats domineres av hushållsutrymmcn, som sk}dJade 

,.,v. uch madagning,;plaL<er, men även andr• sk}ddade aroets~aor. Boplatsen <y(tar till aa 

lu\11• ihop den hushllllsenhet som en eller llcro familjer utgjorde-När det gäller rrlgllll an 

idenuficra boplaL"cr med oliku runktion säger Binford au man miste koncentrerJ. ~ig på 

mt\nster i avfallshanteringen. En basbopJLU., .uvllnds under en längre tid och sttldas dlirf!lr 

regelbundet från ,wr.11. medan en lokal med en kortvarigare typ av användande rnte stl!· 

dus. Det betyder au man borde kunna ur!-ikiljaolikn mönster från olika typer av boplatser i 

det arkeologiska materialet (Binford 1989:2551). 

Om man ,,iii;uc.lll vill under.-öka om det finns mönster i fyn<lml\terialet på en boplatS är det 

.c;annoUlct konccntmtk>ner av uv~la.g ,;om gc.-r det btl.llta resultatet Pd boplalscrna efter Lulo 

och Umeälvar har Forsberg hittat avslags-kooocntr-.1tioncr med mi\nga olika fonner, men 

de vanligaste formerna var bimodala och runda (Forsberg 1985). Han jän1for dem med 

den nor.;ka arkeologen 01\lns tolkning. an fom1en beror på an den som arbetat med rcd

skapslilJvcrkning ~ ph,tscn suttit i Mgon form av hy<lda (Omn 1983:33). Omn mällc 

avslugskoncentrationema åll 5x3 m, vilket är samma m&u Forsberg fick vid sinu mfft .. 

ningar. Vidare rann." en "tunga" av avslag eller en separat liten koncentration 1-2 m från 

den ~törsta koncentr.uioncn i den bimodala avslagsfonncn. Den tolkas av Gr~n som in+ 

gången till hydctin, den skuHe i de Oc...ta full vara v3nd mol stranden vilket är vunligt i el• 

nografisk:a exe,npcl. Bimodalitctcn hos nvslo.gskonccntrationerna förklarar Oren mctl 

bjalp av analogi. Mista.ssimindianctna bodde i nerfamiljshyddor ,'ilkll ofta var så delade 

an varje familj utnyttjade halva utrymmet i en hydda (Gr~n 1983:38. )984: 12-13, 

1-<>n.berg 1985:253-255). 

Av mina två boplalScr ar det bara den ena som går all analysera med hjillp av avslagskon

centrnt.ione.r, beroende på au på R 1023-1024 finns avslagen redovisade i rapponen. 

Rapporten frtm T 297 har inte av~lago11 registror.lUc vilket omöjliggör en analys av boplat

sen med hjälp av dem. I avsaknad av avslag anvt!ndcr Jag istfillet fynden och försllkcr ur• 

skilja koncentrnuoner i dem. 

Statistiska metoder ,nås_tc användas med stor fOrsiktig.het, jag kommer därför all cndusl 

viS3 på några metoder som har anväods tidigare för an mlka runktioncn hos boplatser i 

övre Norrland, En annan svårighet är all metoderna ställer swra k:ra\' på utgt.i.vningl:Ulla 

och registreringen av fynd. På mina boplatser är fymJcn i rnpJX)rtema registrerade i 

grlivnnoma och inritade p! ritningarna. Det finn~ därför inga cx.nk"tn m&lt oe;h på T 2V7 

inga höjder, på R 1023-1024 ~r däremot fynden registrerade i de tager som grtlvdes. Den 

fön.ta metoden jag använder är en principalkomponentanulys vilken ocl~å Forsberg an

vnndcl' sig av (Forsberg 1985). Han använder de funktionella kalegori<..-r som Hel skog ut-
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vecklat för att se 001 det finns mönslc'1' i förhdllandel mellan dem på de ,~ika boplatserna 

och genom deL urskilj" funktionen och dam,cd "ilkcn 1yp ov boplot,, det är (Helskog 

1983:88-95), se fig I. Den andra metoden har jag lånat från Bcrg,nan, som i sin 1ur lfoat 

den av for.;berg (se BergmM 1995:75-82) och (Forsberg 1985: 113-114, 266-267). Dllr 

p1n1tar hoo i tvd grarer ul lx,platsema för au se om det finns ell urskiljbart monster mellan 

de olika bophm:typen,a. 1 den första plötlar hon ul antaJet f1,1nl..1:ionclla kJasser mut red• 

skap och i den andra antalet spetsar mol anuue1 skrapor. Hon lycka, au få frnm ett synlig< 

mönster där bo.,boptau,crna tydligt kan urskiljas, men även lägerplatser och e~pk,atcriDJ;,<· 

lolcnlcr syn, bru. Del finns emellc,tid prublem mod an applicera metoden på mina boplat

ser. Bcrsm:ins boplaL"öCr hgb'« vid~ stora sjöama l lornavan och Stornvan, men av mina 

boplatser a<dct bara T297 som ligger vid en sjö. R 1023·10".A därcmotliggc-r vid en iilv, 

vilket lmn göm au den inteärdirektjämförbo.r. En annat problem äraltl3ergman anvandcr 

andm funktionella grupper än Focsbc'll, vilket betyder an det kan upp<lå svårigheter med 

au ncnklassificcru m:i.terinlct frln boph1ts R 1023~ 1024 se fig l. På T297 å andra ~;c,Jan !ir 

inte materialel klassifiuerat i något system, där får jag utirrån fyndlistorna försi:>ka au 

klassificera materialet i båda .systemen. 1 uppsatsen bar jag vall au anvKnda analogier 

myckcl spari.anu, jag trQI' au man Sk"a vara tbrsiktig med att dm långtgående slutsau;cr uti

från dem. Men det g!\r inte hellre ntt hc1t avst.A från an\ländaodel :n• dem. gjorde man del 

skulle arkeologiska tolkning,u bli lite vill 1orniga. 

Fuall:tloncllill kale• 

aorl•r Ut'hko1 

I • SJ:11='l$ar 
2 Sknq,Or 
3 . Y1tor och t0cj:dat 
4 • Knlvar 
~ • Stuken 
<• • Keranul. 
7 Kämvr 
8 - Buaciala f-
9 - Knac:ks:tell!lr 

10 · Slipiadc skiffcrfftij.'fflC:Ot 
11 • Retusehttudca,•t.lag 
Il• Klubbor 

Fuaktlonella killlt:• 
,a:orier Rer11:man 

1 SpeL:ruJ 
2 - Skrapor 
J . Olfädalll runubetci, 
4 • Koiv11r ,kiffe-r 
.S • Y ;r;.Ott och mcj11ha:r 
6 -Klubb<>< 
7 . J\Jd)calkc:raw.ik 
8 . Siluktsrcoar 
9 Hf)'l'ln1 J.ips-1enu 
10.Ojntfommi.lit&Jar 
l I . Pimpsten baru 

Fig J. I :unktione11a kategorier, efter I lt-lskog och necgman 
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4. Analys 

Jag ska i delta kapitel fi>rsöka alt med hjälp av visuella och statistiska metoder analyser• 

mina två boplat,;cr och undersöka om de är basboplatser hörande till ett synkroot boslllt

ningsmön.ster. Den visuella metoden !lr den som be.~krivs i kapitel 3, dvs. au med hjälp av 

avslagskon<:entrationcr eller andra fynd försöka urskilja mönster som Jean avslöja hydd

konsltUJ..~ioncr och andra an!Mggningar. Metoden llr endast möjlig att använda p.l bnplats 

R J023-1024cftersom avslagen iiT registrcmde. På T '197 dllrcmot får jag flltsöka au med 

hjlllp av fyndlistan och planerna där fynd<.-n är inJ>rickade, samt tillhörande besl:rivningar. 

tolka boplaLscn visuellt så gon det går. På b.1da boplaLserna ska jag använda de tv:1 statis
tiska metoderna somj•g kon beskrev i kapitel 3. 

4.1 Boplaberna 

Valet av lokaler är inte problemfritt. Jag har som framg,lu begriin"'1t mig till två boplatser 1 

avsikt att pröva om de har varit basboplatser j cu synkJ'Onl, bipolärt bos1lun1ngsmOnster 

fr.ln tiden 1500 f.kr.•I e.Kr. Men båda loblcrn. innehåller material från m:1nga tids-pe

rioder och del kan vara svån au särskilja materia.I och anläggningar från ju.~t min valda 
tidspe,iod. Andra problem är &lljag valde boj>latscma utifrån kriterier som lllge. storlek 

och fyndrikcdom, men CJ<okt var ska en lx,plnts i Jllrfjällcn liggn? Ska den ligga högt upp 

mot ljällen som T 297 eller JUngre mot syd116t som de swra boplatserna vid Malgomaj i 

Vilhelmina socken gör? se karta J. De ligger alla inom detomrldesom kallaslllrfjäJI. Alla 
är dock inte lika mycket gi1ivda nch diin<ir inte direktjiimförbara. 

4.1.) 0O1'1.J\TS T 297 D~KRIVNINll 

Boplats T '297 llr som tidigare nämnts belilgcn vid KulL,jlln. vilken ligger i Vilhelmina 

socken, Västerbotten län se karla 1. Lokalen ligger pA sjön~ södra strand i en vik som 

k,dla., Lilldgapct, ca 25 m väster nm Kullsjöns uUopp i KultsjOån. Där påträffade Knut 

Tinnbcrg .lr 1945 vid rekognoscering skärvsten, I skrapa av Vil kvans samt uvslag av 

kvarL, ncb kvansit på strandplanet. I .okalcn grävd"" ut 19S7 av Louise O'Konor nch Ulla 
We.<tcrma,k i SOJnband med att KulL,jön skulle reglera, (O'Knnor I m). 

Boplatsen har en utbredning av ca 60 m i nordväst-sydöstlig riktning och är exponerad 

mot.nordöst Den begr.insas i norr av sjön. i söder av en del vi~ toJ'vliickt baJvm4nfonu.ig: 

stcnvulJ bakom vilken del lig!(cr en myr. J Uster och v!lster finns berg i dagen. Längs 

<tnmdplanetstrUckcrsig cu omnlde mod block och klappersten. Området avslutas av två 

ru1got flikiga "uddar• i oordväst och sydöst. På och längs med stenvallen vn.-<te en del 
<cnimc lllvU'.id Slunt några Stora granar, se fig. 2. 
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u s lOnil 

Karta J. Viime-thotte.n med lublerna utmärkta. Encr Rerastr6m och l.ocfflcr. 

Man grävde lnlnchkr varierande mellan <>-29 m, provtrancMer grävdes också "" femte 

m över stenvallen, på några st.!i.llen också in på myren. Sammanlagt grävdc8 779 m2. vil
kcl utgt)r tvt\ tredjet.lclm· uv lokalen:i. kända utb,·cdningsområde. Vid un<lL-OOkningcn ~

tr'Jffadcs en härd och tre stora pta«er som del eldots på, vidare 290 f)·nd vilklt utgjordes 

av skrapor, pil· och spjutspclsar, sänkcstenar, två klubbor med slutflrllnna och knackste

nar. Man hilladc en stor mängd h,dvfabrikat till de uppr.iknade veo--iygen same avslag, till 

större delen bestående av ljus. grl och mörk kvart .. it, men även kvarts och skiffer fore,. 

kom, se fi g. 2-

Av de tre pdcriiff ado eldplatserna pd lokalen varevA ovala. eldplats I var 4.30x3,9S m och 

eldplats 11 var 5,45A4,40 m stor. Oäda var orienterade i nordöst•5ydvä..._t och bc~tud av 

skörbrJnda stenar av skiffer som vilade på eu lager av skörbrtlnd sten 3-40 cm djupt. Den 

tredje cl<lph1tsen var närmas.t njurformad ,ned en storfck. av 4.40x3.60 m. orienteringen 

var norutlSt-sydvö.stlig, Slcnama bestod av bödc skiffer och gr.lsten och vilade på ett lager 

skllrbrl!nd scen 2-35 cm tjockt. Eldplncs 111 låg lägre iln de andra två. Ytterligare en mindre 

bard pålr'Jffades ca 25 ,n nordväst om eldplatserna, den var 1,40,0,llO m och Ol'ieottrad i 

06t-vli.st Kantslcnllrna hade en gcnomsniulig <10,lek på I 5x20 cm och vilade p;\ etc lager 

~kärvslcn S..20 cm tjockl. I härden hittade.c: ett fynd en skrapa av mörk kvartsil F-ilmt 19 

avslag och stycken av ljus och grå l-vort."iL P.l boplut.scn fanns ett <:n 20x25 m stort om

råde med skörbränd sten. i nordvtt.c:t var det lunnttst och hade en 1Jncklek på 2-5 c,n. I den 
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sydooua delen var skärvstenslagret tjockare ca 2-10 cm med den tjockaste delen inom ut

bredningsomn\dct ftlr eldplats I ocb eldplats Il där det nådde 4-0 cm (se fig 2 där omrldet 

är streckat). 

4. t.2 BOJ'LA TS T 297 ANALYS 

Den fttrsta analy:.delen behondlnr vad jag visuc11t kunde~ p:1 lokruen. Tji) hjlilp använde 

,ag en dau1program som riw upp koncentrationer av materialet, i detta fall r}'l)den, när 

inga avslag fanns registrerade. Resultatet blev en tydlig bimodal koncentration av fynd 

med längden ca 5-6 m och bredden 3-3,5 m, den ligger Ove..-omn\det med de två >10rsu, 

cldplulscrna, se 11g 3. Koncc-ntt".ttiuncn kan tydn pd att en hydda legal p.1 plat.~n. storlc• 

ken klln peka pä en datering till bronsålder, (se Baudou J9'J2:97) och (Forsberg 1989:68-

72). Stcnmatei-ialet på boplaLsen består till övei-vllgandc del av kvansit, vilket också tyder 

på en bronsåldcrsduicring. EU anlal köl skrapor hiuadcs dock på lokalen vilket kan vis., på 
en Uldre datering, men de kan ocks:1 vara från en tid1gru·c boe.ätlning oclt ligga samman• 

blandade med bronsåldersmaterialet. Dateringeustll.mmcr vill Overcns med det synkrona 

bo6ättningsinönstersom Forsberg konstruerat lllr tiden 1500 f.kr.-1 e.Kr. Sammantaget 

kan närvaron av en hydda med en bron!'iåtdersdatering och den slora mängden fynd tyda 
p4 au lokalen iit en bwilx,plats i förfjllllen (jfr Forsberg 198$). 

Vilka resurserman utnyt1ja1pålokalcn ärsvårtattavgora med hjälp av undersökning,,ma• 

tcrialcl, del finn~ inget i rapporten som nämner fynd av bc.n. Det är därför svAn au avgöra 

vil.lru djur som j:tgadc~ nch vnd m~n Ji.d::adc. Men n!irVaroo uv en stor mängd spetsar och 

.sånkestenar antyder att jakt och fiske varit den huvudsak.hga ekonomin. Läget "id 

Kult<jöns utlopp t)·dcr på au fi•ke borde rut utgjorl en betydande del av näringsf~ngc1 på 

boplal~n. D!it bot'dc man ha kunnat fånga stora mängder fisk. forctr:..Ci.dcsvis röding och 

ö.ling vid leken pA hösten, Uigcl n!irn. (jtlllen borde ha ocb! varit utmKrkt för an fåt1ga 

vtldrcn vid dess säsongsmlb<siga flyttningar vår och hllB~ där hooren lir den troligaste tid

punkten fllr jak-ien. 

I Je •tatistiska anal>=• jämför jag mina 1"1 lx,pl>L'ltr med boplatser från Umc och Lule 

älvw-sam, från en av Skellfleälvens källSJöar. Med jämftlrelscn hoppa., jag k1Jnnu se om 

mina lolca.ler går an liksUUla med ba.sboplatset fnln de områdena. 
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rtg J. Bopl•'-' T Z!YI, l..ill1&apcl m..i dc.D bin,od,d• ft;nlclnin,st.oocea1,..tinn<r av ftnJ 

Den m,,., melOden ar en 1>rinc1p(llkomp0ncnu1.11alys. Jag bar anv:tnt Forsberg< da1am•lti• 

(T-orsbcrg 1985:IM, lab 5.12) med boplaacr rr4n bokle Omc och Lule 111,ar ocb l•gt WJ 

miM egna boplaL<er, se tuh. I. T,11 m•tn•on hllr f=bcrg använt de runktionella katego

rier oom Hel<lcog u1,edJa~ oe hg I. I ch>itam I, oefig 4 plOUJS komponent I IIIOl l.om

pOnent 2 dar den fOrslä komponenten slolJ<r på ,-måocb stora boplatser ncb den ondru se

p:,n:rar Ut >l,:rapot och Jau,·ar rrAn de andra rcd,dcapc11. Diag,,immcl 2. se l1g 4 pl<Mlllr 

komponent 2 mot komponent 3 vilken sloljer ut y,or och meislar från riske och klubbnr 

{Fol\bcri1 I 98S: IR(;(). Spndning.<bldcn I dl8g11111\ I ,·1w pl en llll samling av boplai.cr i 

den l)vre delen och e11 men, utspridd längre ner. Grupperna seporcras frllmst a, kompo

neot I där ,må boplat<e< hamnar I den om, delen ocb S1<n längrt ner Den Il\ rc gruppen 

mcu •må boplatser ligger till vän,ter i diugmmmct och hor en htcn spridning om man ser 

lill lamponent 2. Det ,isar p1 cu llct 1nnehAII av skntpor och kn,, ar. De stora boplwcma 

därem,>1 hggcr mcru ull bOger och harRllJdrlL'llg ellslörre innehåll av skrapa, och knivnr. 

I-er.berg bar tolkat de StOn1 lobl..-na med stor spndmag i lrompnneot 2 ,om ~--• 

och de mindre med liten spridning i komponent 2 ol1ivitcislokulcr. NIJt det gl!llcr sktllnu

dcr mellan bcL<boplol!Cr I skoglandd och filrfjuJl~n bar boplal8Cffla I filrfjällcn geoercllt 

•ett JUsrc: vllJ'()cn i lomp0nen1 I lln skogsbo.sboplats<rna. Detta gllller liven komponent 2. 

Dt"lJlom 2 Jamlb< lompoocnt 2 och 3. se fi& 4. I den sa man rortfar.uide en bl an,:,mhng 

av ukttv1t.etslokaJer nära miltcn och en ment utbredd bild ov bu:1bopluL'4er. Man kan även 

se Cll •lall ""'1 mell :an de bida b<isbopl •ISlypc,ma, ba<boplats<:nll< I skog<l andct har gene

rellt cu högre värde pA komponent 3 än de, fllrfjllllsrcg,onen. Komponent 3 ger htlsa 
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värtlcn lit IOkl!lcr med mycket ov yxor, meJslaroch ~te av sänlmenar och låga viirdcn vid 
detocnviinda (f;)rsbcrg 1985:268 f). 

I diagram I hltr T 2'n en tydlig placering bl•nd bosbopl•Lserna i JorlJäll.;-regionen, den 

bör till mllL<kikict n!lr det galler storleken, diagn,mme~ se fig 4 diagram 1. Den skiljer ,ig 

från OOsboplatsema i skog.-,landet främst när det gliJler storlekc.n men åvcn i komponent 2 

finns en cydlig skillnad, antalet skr,por är lligrc. I komponent 3 har T 2<n det lng.sta vär

<let på yxor, mejslar och flJljdriktigt det högsta p4 sllnkesrenar bland basboplaisema i för

ljiillsrcg,oncn. PCA analysen antyder an boplats T 297 bör till kategorin basboplatser i 
för1JäHsregioncn liknade <lem som finns vid Ume älv. 

Den andru sl:ltistisko metoden är en enkel spridncngsanalys av f'llrh/tllandel mellan funk

tionella klasser {se Bergn1an 1995:75-82). Bergman plouar ut tv:1 grafer med hj:Up av 

delvis egna funkrioneJla kla.ir;~er för att se om det finn.~ ett or.sk-iljbnrt mönster mellnn <.le 

oliktt boplats1ypcma. Skillnaden mellan Uclsk<')g.ir; och BcrgmaM funktionella klac;sifilul· 
uon llr au hon t»git bon fyrn klasser J'rån r lelskogs system och lagt ull ire egna. De klas

ser som tagits borl är klass sju, nio, Lio och elva vilka är redskapstillvcrkning best4endc 
av knackstcnar, sk.ifferfragmcnt av okänd fuktion, re1ucheradc av!'.lag och 1:is1 unifocial 

rcdskaps1illverkning bc~t4enclc av ktlrnor. Till sin egen kla.'isifikalioo lac.!c hon kla.~s nio 

som är brynen nch sJipslcn. klass tio inncfauaodc fynd som påvisar metullhantering typ 
deSlor, gjutformar, slagg och boucnsk-ållor. Slutlisc,, klass elva till vilken fynd av pimp
scen och hans r',kna, (Bergman 1995:75). se ris 1. 
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t,oplaU iJl)dlllit 11:naJx,r HO koivM flske kt:nunik tilh-crtning skilfe, tel äVJi;I ldubbor ~.crb.. k!wor 

R 1023 91 1!63 4 9 I 36 1 69 1 3 3 46 
·r Z'T7 31 I IS I 1 44 I 3 7 9 2 31 '.l4 
r 19 <,(,7 221 8 I 2 546 17 6 264 2 131 .56 
T29 22 20 I 2 1 6 I 1 21 I 20 12 
T36 22 39 2 I 3 14 1 6 1~ 7 76 21 
T37 19 40 2 1 s 242 11 4 SI _; 35 22 
T38 9 4 I I I I I 1 6 I I 2 
T<IO 2$ 20 2 I s 83 7 2 2:1 I 86 21 
TK'J 38 2.S 1 2 8 467 6 I ss 6 44 9 
T 100 8 6'1 I 2 2 1 2 I 7 I s 2 
T 121 9 3 I I I I 1 2 I I I 
·t I 10 2 17 I I I I 1 I I I 9 
T IIS J 8 l I I l I l I I :, I 
ST 1()0 2 Il 1 l I I 3 2 1 I I .~ 
ST IOl 36 49 I I 1 184 8 3 4 3 6 17 
ST IOlAI 3 7 1 I I 2 I 1 I 1 I 4 
ST 102/\2 27 J(I I I I I 4 I I I 8 21 
~,· 102c I 16 I I I I 1 I 13 I I 67 
ST 75 19 31 ? 1 I 83 6 3 -~ 1 s I 
ST79 2 13 I I l 9 I 2 1 1 I I 
ST89 2 9 1 1 I 1 4 I 1 I 1 20 
St 17 '.I :.01 4 7 1 1 I 8 46 3 I 5 
!-iT 18 3 520 I 3 1 1 1 I I~ I I s 
ST4.S s -~ 1 I 1 I 1 I l 1 I 1 
ST48 3 8 I I 1 I I I 1 I I I 
s,•49 7 2<• I I I 13 I 1 1 I 2 3 
ST SO I 17 I I I I I 1 I l 1 
ST-~ 19 SI I 2 2 I 1 I 19 2 1 1 
sr 56 7 9' 1 1 I 1 1 1 I 1 I 8 
LY12 8 48 3 2 1 142 I I 1 2 I 
LY 18 4 43 1 I I I I 1 1 1 2 4 
LY I? 20 142 5 I 1 so I I I 1 I 5 
LY 3-0 I 13 1 1 I 1 I 1 I I I I 
LY 115 12 2112 2 3 3 I 2 3 I 1 I 7 
LY 117 2 19 2 I I 1 1 I s 1 I ? 
LY 10. I 36 1 I 1 I I 1 1 I I s 
LY(,() 1 34 I I 1 1 I I I I 1 4 
so 12 2 18 1 I I I I I I I 2 I 

Ta«.11 I. IMtam11t.ris for boplat.'-'Ct c:ft.cr Uine lih•, med mim, boplll.tsc:r tillagda. Till lllla vll,-
den i ta.hel.len bar en etlil la(ls, fOr att de ska kunna .inväodas i PCA annly~<:n (se l~Nihc:rg 
1985: 164, lllb. 5.12). 
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l'tg 4. PCA-d,agmm mcxl stcn1w<k•f"'t'ynd från R I02.1•1024 ocb 'I' 297 jllm. 
förda med lil:n;mdc fyud fr-&n Umc åilvdid 

I fyra diagram från både Hornavan och Stor•van plottar hoo ut antalet funktionella kh~,ser 

mot redskap och anCulcL spetsar rtlot antalet ~kmpor. Alla diagram visar på ett tydligt för. 

delningsmllnstcr, diir m<boplatscmu finns längst upp till höger följd av läge,plaLser till 

vänster om dem och exploateringslokaler närmast origo (Bergman 1995:81). 

P:l gn1nd av svilrighetcr all f1' fram data till mntriscn fr{ln StnrJvnn unväoder Jag bard mn• 

1orial från I lomavan 1111 jllru.fö,elscn, se tabell 2. Till de båda diagrammen från Hornonu, 

har jag lagt mina egna boplatser sen jag omkla.s.sil'icerat dem till Bergmans system. Jag 

har va)C tHl inte användtt ex;ploateringsloblcrna i grnfcrna vilket gör dom lite l!Utare nu 
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Jäsa. Vjdarc har jng rä.knul ont siffrom11 tiH logarilmer mr trycka ihop dia.gnun.men när 

boplats RAA 102.1-1024 tender..r au hamna väl l!.ngt ut till höger. 

I diagrammen kan man se all boplats T 297 placerar sig tydligt bland basbop<1Lsema som 

finn..'i vid J lomavun, se dit\gr.un 3 och 4. Det bclydcr au den har cll liknande ut~ocn<lc 

med ett liknande ryndmateJial och de som bott på den borde f!lljaktligcn ha kunnat nyttja 

likrumdc resuiser. Vilket inte lir så konstigt när T 297 också ligger vid en ,1örre sjö. Jag 

LyckcrHttdcnn::utatisHslm metod styrkcrattT 297 kan roms tm boplaLstypcn basbopl3L~. 

Om man pJacerM in Bergmans bnplatscr i r-orsberg,, boo<tlllllingsmodcll fl\r bronsåldern s5 

hamnar flera av ba.<boplatserna i kategorin basboplaL5er i lllr(jli!JsområdeL Boplats T 2'n 

kan därl<ir också med dcnn• metod siigas tillhöra kategorin basboplatser i förfjällsomra-

det. 

Boplats SkTapor Spcts11r Redskap Fu.okt. kJass 

llAÄ 261 8 12 20 5 

llA.1-509 41 5 49 6 

RAÄ 517 27 8 36 3 

RAÄ 538 40 5 56 10 

RAÄ 586 42 6 49 3 

RAÄ 589 t6 4 21 4 

RAÄ 60!I 31 44 77 4 

R.AÄ 522 257 60 326 9 

l(A,\ 532 206 45 2(,8 I I 

RAÄ 585 86 16 103 6 

RAÄ 5?:1 96 9 111 7 

RAÄ S08 171 22 200 6 

T 297 11.~ 3t 120 6 

R.A.• !023-1024 863 91 970 10 

Tabt!II 2. D:.itamatris för buph1tstrna vid Horo11vao, mOO mina ho1,fatser tillagda. (se 

Bcr[!)D•n 1995:222-223, Ulb.1.). 

4.1.3 BOPLATS R 1023-1024 BESKRIVNl!sG 

Bop)ull,Cn :Lr ~m nämnts tidigare belligcn i skogslnndct ca 3.5 mil st)cle.r om Åsele i Åsele 

socken, Västerboucns llln. u,1:alen ligger vid Åselelllveos l'l<tra str,10d strax uppstrllms 

~mila by. se k•rta J. Den påträffades vid Raa:s inventering av Hällby dämningsoinråde 

1957, av H,mdd l lrafner. Han delade in lokalen i två hoplaL<eT (869 och 870, vilka senare 

kom au ses som en cnd• boplaL<), tlcn nlt•tn med en längd av 400 m och tlcn andrn med 

en läng<l av I ()(I m. På båda lokalerna binades rikligt med skOrbrtlnd sten på str.ndplanet, 

vidare avslag och skrapor av rosenkvarts, ljus, grå wh mt'>rk kvartsit. Men även ett 

slycke av skiff cr hittades samt en kölskr.tpa. 
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r),agram 4. 1.ogantmcn pli irntale.t funk1ioncl11 kl11,;r.er plottat mot logantriico pä antalet 
nJJikap Efter J~rgn,an 

Lolullen sträcker sig i syd-nordlig riktning och har en längd av drygt 6.50 längs stranden, 

dcnäre,poocrad mo• V och VSV. Den begränsa.< i Nav cll mindic biickullopp i en Slinka 

och is uv låg, v~ucnsjuk mark, vilken genomrinne.~ av Grafsjöån. Scrandc.n består av en 

svag, markenw åst)'SS ,ncil varierande höjd, 3-7 m ilvcr 1957 års vattenyta. Den övergår 

in mot land med en svag lutning i lfunligen plan marl< som i N avg11tnsas av en bäckravin 

som utmynnar N om boplaL<en, Ner mot vannet finns en delvis brant strandbrink det ned· 
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nnffir vilken det finns smt-i,rre plana partier på några ställen, ca 1-1,5 m över 1957 åns 
vaacnylll. öppet strandpl•n fanns enda.st vid l&gvattcn. PluLscn hade tidigare varit be· 

vuxen med bamkog, men den var borlhuggc,, dA boplatsen undersllktcs 1966. 

Man utförde Ar 1959 en jordprnvtugnlng för fosfatanalys och karterade omradet i $kala 

1: 1000 . .För an kunna bedöma fyndfrekven.scn inom den drygt 600 m långa boplat,cn 

lades en system av provgropar över området vid undersökningen 1966. Groparna v.,. I 

m2 slc,ra och låg i rader om 2-4 sropar var 10:e meter vinkchiilt mot en längs stranden 

uppriUtad ba~linjc~ Summan1agt grii\•dcs 130 gropar vilka vanligrvis ~Hades. Vid denna 

gr'.ivningen prövades etl nytt system att redovisa undersökningen på. Man började ull 

grava och sålla i IO cm tj<x:ka lager vareflCr alla fynd infllrdes på en speciell bllillkcn /lir 

varje mctc1111ta. Scd.,n områden med fyndk.ooocntrati<mc..-r inringats utvaldes fem av dessa 

gtnom vilket del grtlvde.s profilschakt. vidare grih1dcs i snmband mc:<l schakten lTC större 
ytor. Den första vid profil 3.50 (E-f') på 18 m2• den andra vid profil 490 (R-P) på 54 m

2 

som ,..111mantagct med profilschakten blir ca 70 m2. Den sista ytan låg vid proril 560 (S· 

T) <:,c;h hode en ~tutlek på36 m2. Den andra ytan :irdcncndasom ärtilln1Ckligt slOr för an 

anvllnda i uppsatsen mr visuell tolkning nv buphatscn. Sammantoget upp}!iCk. den 

undCJ'S()kta ytan på hela boplatsen till 350 m2 (Allan!, Modig 1977). 

1 nlla profilerna fanns kulturlaget av varieramlc tjocklek vilka innehöll relativt mallga 
fynd. Men i profil P-R vid linjc490 som dragits geoom en 1·2 m hög udue i S delen av 

undcrsökning,;omradet fanns de< tjockaste kulturlagret, se Og 5. I den N profilväggen 

kunde konstatcroS ett upp till 0.9 m tjockt fyndför.mde lager. Lagret var skiktat i ncra 

klart ttvgrti.nsnde kulLurln~r inom ett p,u'ti fr4n ca 2,5 m ovanför valtcnUnjen och rr..un till 
brinkJ'oteu. Sedan det kuMal konstultras au kultul'logren hade sin störstn mä.klighel och 

tydligaslC skiktning i det centrala partiet av den låga udden, undersöktes eu 54 m2 slOlt 

omrlde där alla lager sfillades separ.u. Varje lagers yta avvägdes ö,•er hela område varcflef 

del konstruerade!( sex profiler efter dem, profilerna visar lagerföljden i området. For fyn

den gjordes .!tpridnlng,~kartor i vilket man kun utJttsn au rymb:umnumc;!luningcn både~ 

ll11ffandc material och l'ör<.-mAlstyp fl)randras från de övre lagren och ned till bottenlayet. 

Bonenlagrc1 vei\'llJ' härröra från en tidig bosänning på platsen man kontinuitet med de lx>· 

snttningat som avr-.all de ovanliggandc fyndlogren. De tre tWersta lagren var fyndrikast 

med lab'Cf cre som det klrut mäktigaste och mest fyndrika. innehdllet bcl>tod av föremål, 

avslag, brända ben. och .skärvsten. På ytan påtr~ffatlcs tre anlttggningllf vilka be>to<.1 ttv 

gr0!)'1r. Den försUI framkom i ruooma478och 479(AL) och hade i lager två en storlek av 

1,9 x L,25 m. dc.n var oregelbundet rektangulär med längsta utsträckningen i N-S. 

Gropens djup från det andra lag.rct var 0,38 m och i botten fanns skörbrttnd sten. briindi-1 

ben och avslag il\' kvartsiL. den var dessutom kJlidd Hnda ner i boucn mod ett 0,05 m 

tjockt lager av rödockra. Inom ruta 478 AN framkom ännu en grop som v.,. oregelbundet 

uval 0,55 x 0.85 m ,;tur. djupet var ostU::crL J gropen anträffades 5 liter skärsten. rö-
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dockra. brtlnda ben, 11v,;Jag av kvart'iit och en bil asbcsL Ytterligare en mindre gmp av 

sruruna slag piuäffadcs i ruta 479 AN. Mellan denna och den föregående anlHggningen 

fanns en mjndre ansamling röckx:.kr.t. Groparna kan jag tyvärr inlc använda till min vi~u
eJla undemökning när de ligger utanför den centrala grävytan i cll unnat undersökning...~ 

schakt,'"' r,g 5. 
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Ng .l. Uodersllkning<y,an vid pN'.>fil 490 (R-1') pl hoplais R 1023 vid 1-lJUla. 

Pt. hc.lu den ccntrola grnvytan pu 70 ml togs tvA kolprover Qt:h sexton benpmvcr för be· 

stämning a\1 ålder med C 14 meiodeu. Ytte1hgarc fem c1.a prov rogs j rutorna i nlirheren av 

den centrala grävytan. Alla prov har jag kalibrerat med hjlUp av eu dtttapmgram skrivet av 

Struivcr och Reimer 19'13. Proven visar på en relativt liten :..1,)ridning i tiden, med 1 sigma 

medianvärde rntn 1605 till 2467 BC. Ett prov avvikt.-r markant från de övriga, det log:» i 

ruta 485 AL och hade en ålder av I •ignlll median 5S78 BC. Det ldg under ett yngre prov 

oom hade ett datering inom det tidigare nämnda imervalleL Den höga ålder kan tyda pä en 

äldre bosättninsfas men den kan också vara Utmnin,gar efter en skogsbrand då prove1 var 

ett kolprov. För övrigt lir det svdn att fd fram ett tillf'Orlitligt yänle p:l ett kolprov nllr de 

fornuda milnniskoma kan ha eldat med mycket gammal vetl, vilket kan fllrskjuta en bo

plats ålder åtskilligt bakåt i tiden. Benprov däremot kan anlll.~ ha en mera snäv 1idstolc-
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rnns. c14 proven från tlcn centra.la grtiYyWn visar på en datering till noolitikum/ tidig 

bronsålder, åtminstone den delen av boplatsen som den centrala grävytan upptar. 

BoplatSen i övrigt kan ha anv!inlS under många ohka tidsperioder; analogier med tex. 

eskimåer visar på all man regelbundet flyttade sina basbuplatSer när de blivit alltför oet

,kr'Jpade och "ohygieniska" (Binfurd 1983:382-383). 

4.1.4 R 1023-1024 ANALYS 

Annly~ns första dcJ behandlar pti samma si'IU som T 297 vad man visuellt lr."U.nnal se på 
bopla.L~n. Jag använde samma dataprogram mr alt rltn konccnlrutionskurvor men hlir 

kunde jag rita kurvor inte bara på fynden utan också på avslag, ben och skl!rvstco. 

Dessutom kunde jag rita kurvor ilvcr materialens lördelning lör de olika lagren som de 

rcgistrenlls i. Tyvtirr blev rC1oultatcl inte stlrskih klarlöggandc. Man kunde se många kon~ 

centralioncr i de olikli materialen men de ~tttmdc sällan överens och ger ett rörigt intryck. 

Mi11 bedömning av resultatet blir all det omfattande k11lturlagrct beror på au en betydande 

mtlngd människo, uppcMllitsig på lokalen. Tyvärr har lämningarna från eventuella hyd

dor bhtndats ihnp ulltför mycket för att kunn11 s:ätSkilja.,;,. men med tanke på det suatlgrafi

er.klc kulrurlagrcts omfång bonle ma.n kunnu anta an lok.talen dr en b:.t.'iboplnts. 

På de.nna boplatsen är del ltlttare atl avgöra vilka resurser som har utnyttjat(; än på den ft>
rcgåendc. Det finns cll omfnunnde bcnmaterial Mmt !lr noggrannl ä11alyserot och publicerat 

i F.arly Norrland 8, se (Ekman Jregren 1984:601). Materialet besu\r av ben rr.ln frllmst lllg, 

bäver uch mård men även ben från ren finns. Av fåglar märks tjäder. orre och sångsvan, 

fiskben fauns av gti.dda och bn\XCJ'\, Del fanns ock~ en mindre mängd ben från djur som 

hare. uuc.r och varg. Som synes har de forntida människoma vid Hi.illa a.nvlint ett bretl ur

vc:tl av de resurser Mm fanns tillgängliga. 1 materialet kan man ocksA se vi<l vilken årstid 

boplatsen bcbolls, Lex. av :ilgkrdllicr framgår all de dödais vintertid. Lokalen har också 

utnyujalS på sommaren. Narvarun av sångsvan, som lir eo f1)1tfågel och braxen som lig

ger i dvala på vintern ochdtlrrnr nr omöjlig ull lwiga den il"'tiden, tyder på deL 

De statistiska metoderna jag använder ar de samma som på boplats T 297 dar materialet 

[nln lokalcnjamförs mod moterial rnln Ume älv samt fnln en av Skelllicälvcns källajiiw-. 

l'örsta metoden är principalkomponcntanalyscn där jag som i foreg~endc analys använder 

Fho.bct8,!t datamatris alt jlimH>ra med. 1 diagram 1 se fig 4 ploll.as komponenl 1 mol 

komponent 2 där kompon~nl 1 separerar stora och små boplalsc.1' ser mnn att R I 023-

10'24 hamnar relativt långt ner. Det "isar au den lir relativt stor, den lir till och med störst 

när man jämmr med de andrd basboplatserna i skogslandel. Den andra komponenten 

vilken :,epaterar ut s.kntp0roch. knivar rrdn andra redskap ,•isar an Hållaboplc11.sen hamnar 

li1ngt ut till v.lJ.m;lcr, Vilket innebär utt den har ett högl innehåll av skrapor och knivar. 

lokalen hör i dessa komponenter klart till basbopla1Serna i skogslandet. Det andra 

diagrammel \'ilket plollar komponent 2 mol komponent 3 visar au i komponent 3 har R 
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l023-J02A höga vlinlcn, se diagram 2. Kompnncntcn separerar lnkaltr mod mycket yxor 

och mejslat fråo lokaler med lite Sänksienar. Basboplatser i skugslandet har generellt 

högre värden än ba'iboplatser i förfjäHcn i denna komponent. Också denna kom1xment 

visar atl boplatr.cn hor till skog.'iW!.bop1atsema. 

Diagr.unmen pekar pil au R 1023-1024 hör till basboplaLscrna i skogslandel. Alla upp

sUillda lcri1cricr sUlmmcr in, den är relativt stor. har en hOg andel av skrapor och knivar 

sumt innehåller många yxor och mejslar. DUJ-emnt finns det lite sllnkestenar. 

Den a11dra statisusl.'11 metoden är Bergmans spridningssanalys. se ovan. I de två <.lia

grammen kan man se au R 1023-1024 klart hnr en placering bl1md basboplatserna, se dia

gram 3 och 4. Den har de hOi;,<Ul värdena i alla fyra pwnmctrar •• ,am1hgn boplu.tscma i 

diagrammen. Min tolkning av de höga värdena för Jil111aboplatscn ilr följande. De lokaler 
som Bergman kallar putcntiella ba..1ibopla1Serna vid Homuvan tillht'ir kategorin OOsboplat• 
~er i rurtjtt.llen i Forsberg.~ synkrona bostlttnins~modcll. De har bebotL'i barn ,~isongsvill 

och lutr därl'br inlc sa.nuna divcnilcl och StOl'lek pA ryndmaterialet !öOm en sk.ogsbasbö-

plat,;, vilket jag bodöcneratt R 1023-1024 lir. Men aruln> faktorer kan ock.så orsaka skill
nader, I.ex.. hur stora ywr som grävts pU boplatc:en. När del gälle,· boplatserna vid 

Homavan tror jag intci:1tt den faktorn ~pclat nAgoo större rull. då man verkar ha gl"J.Yl re

lativt stora ytor pd lokalcrnn. 

S.unnrn.nfatt,nintPvis tycker jag att allt i undersökningen pekar p,\ au R 1023-102A tillhör 

den kategori DV boplatser ~om lfflbcrg kallnt bruibopfaL-. i skog~lundct Läget vid Hälla 

nedanför fö<fjilllsrcgionen, storleken på lokalen och den stora mllnsden fynd tyder på au 

bedömningen är riktig. Även de båda statistiska undersökningarna tycker jag ock.5å visar 

på en liknande si utsals trots au de har vi~u brister. 
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5. Avslutande diskussion och sammanfattning 

Jag har i 11ppsalSCllS fi;rsöl't alt l'tlitlara basboplalsbcgreppcl och sllkl au ulri>nll de krilC• 

ricrocli LC<Jl'ier som ligger bakom definiti,men. I uppsatsen har Jag också genom exempel 

visat på någm 111öjlighetCT utt analysera och tolka cu boplatsminerial och genom del pröva 

om de valda lokalerna kan kla~iliocras ~om ba.c;boplatser. 

Den för.;lll fråge.sliillningcn var au lorldar• vad en basboplats är och vilken dess plats i ett 

busUuning."mOnst.er varit Jag kom fnlm tiH att en ba."boplots användes av en jäg,arfolk för 

en längre tids tx>L5ällning, u.nc.lcr en slisong eller under stön-e delen uv åreL Den 1ir belägen 

i kärnan av en resursomr.\dc och nyujas av ncra familjer vilka disponerar landområdet. 0, 

ba.sboplaL< är den plats pil vilken de ne,18 aktiviteter som !Öl' tillverlming och underhåll av 
utrus1ning utf'öt'S. Del rcsultcnU' i eu omfätt11ndc fyndmalcrial som innehåller en stort antal 

funktmnclla och pc1.rograriskn klasser. Oac;boplutser har i ett ~kcdc nv (hrhi:-.s1orien unviints 

s.isongsvis och jag har i min undersökning anv!\nt Forsberg,, bipolära btlSUllrungsmodell. 
Den riikn.at med lvå kategorier av basboplat..,;,,er, dels i förfJäUeo som använts fi'>reträdc:wis 

på hös:tcn dels i sJmgslandet som a,wänls på sommaren och vintern. Hostboplatserna har 

nynJats till renfångst och l'hke och kanske till iosl.\m1ing nv nlmutcriaJ för tttt tillvctko 

verktyg. Sommnr-vintcrboplatsema bar använts till ctL mer varicr~n ntlringl'Ans (')Ch p..' eu 

mer ~entärt satt 

Beskrivningen stämmer väl in på de två boplatser som jag valde att använda till exempel. 

O;\da innehåller ett stort f yndmaterial, .nrskilt R 1023-1024. och de har också många pc· 
trograt1sk".1 k)usscr med sju kla."scr för T '297 och fj<>rlun för H'alläboplat,;c.n, Det leder in 

på den andm frågeställning.en om vilka. kriterier l«>m bcsUl.mmct vrid i.om kan l"allas för 

basboplats. Rlrutom ovan nämnda kriterier vad gliller fynclmaterialet rinns andra kllnne,. 

tecken p.\ en rosboplats. Ett vil~igt sådant är läget som ska vara vid vallen, gama intill bm 
fä:kcplntser. men även gudajaktmöjligheteri närheten ;,tv lokalen är önskvärt. 1 uoder· 

sökningen an\lli.nder jag Fol'Sberg,-; bipoUlra bnsältuing,.'imudcH cx:h \läljcc dårför boplat.i.er 

som kan vara poler I den modellen. Uige, i älvdalen spelar givetvis in i vitlet av lokaler de 

m5.'itc 0.1.turligtvis ligga i deomr:l(len Mm benämningarna antyder au de sk-.i rinnas. 

AU välja skog.1:;boplats var rc1a.tivl enkelt där lokaJcn vid Hålla var ett givet val. Markerna 

vid Åsclcälven i södr<l delen av Åsele kommun ar gynnsamma med tillgång hö.de på br-• 
liskevauen och jtdct.OOrt V"ilt. Valet av förfjällboplaL(, var bclydligt vanskligare, området(, 

gtJns mol ~kogsJandct nr oklar och flera boplatt-er p.tsSt4de in i bcsloi \'ntngen. Jag valde 

därför en boplats så nära ljallcn som mlljligt med ell Utge som jag tmr iru1ebär ull det finns 

god tillgång på lisk och närhet till renens vandringsleder. 

RC!!,u)mlen rrAu undersökningen tycker jag svor.it pil den tredje fråpn i frl.gcst.nJlningama. 

De visar på an urv,detjag gjorde utifn\n. kriterierna swleken pil lnkalcn. fyndmoterialel 

samt i.get i tilvdalen med 1i1lgru1g på goda jakt och fiskcrnöjligbeter var riktigt. Jag tror an 
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med LillraclJlg swra undenoölaa ytor p! en Jobl bn mlJ1 reluti\'l säken avgilra om en bo

plolll aren ba<boplws cl ler ,nie, uufrån de tntcr1e< som nllmnlll ovan. De sm11,11s1C1 mclo

dcr tnmJ"-8 ..,vuoocr i undeookningen lom, vissa foll var• cu br• ltJälpmcdel au bc
swmma v,l~cn 1yp11v boplot< mnn hatnll göra med. Men an enbart lot., ull dem tycker Jag 

inlC lir bllnlcklij;t lor au goc,> en l1IJlbdiU1g1 bedömning. Stalo-.tisb mctodtr ska n)l9as 

mc.xl stor fbmktlghctoch min in:,:t:Ulmng lir au man sira vaun nl)Ckct vlil insatt 1 metoderna 

rur au kunna dra ulllliflilllga slul<illser wfn\n dem. 

Sammanfuuninpvis kan man Rill!" au med tillgång lill vill dokumcnwrndc loltoler med inw 

ollllllr bca,,u,sade )10< p,·da pr de< au urskil).t basboplatscm:1 f n\n 1:1\·nga lypcr •v lol<a· 

ler, Uven m.cd inte alttrut avancenWc rnclOder. En anrnm vlkUij aspekt när man ftw»Oker 

u"Wpctt bo<allrung>IIIMStcr I en alv<W :lr all man bO< ha Ullpng Ull gravda boplalSff 

f rd.n hela älvda1co eller 4tmin:,tonc de dcltu' som en bot..a1tn.ins111mt\n1u.cr avi.er uu täcb. Oet 
ar ••4rl au rekomtrucra eu boo:lttmngsmOn•itt m,d ltllgång 1111 maicnol frln bon, en be 

grtLo.sad del 11\1 undcrsökn.i1ig~ommdcL Av nödtvång blir man då lvungen till jämföra med 

andrs ahdat.r voll..J inre nod, andigt>i> behö,c, ha haft cl! btn.ndc hooällJlonjSIIIÖ!t<tcr. 

I Jcn grc:nav Ångennanlilvcn <Clm bllasMtlcäl,·en ru,nsdct inll'" IIOOI hor gjon en bel 

l!ICkM<le anal)'ll •• hela Oh·,lnk:k•n i syfte an urskilJ• bosännongsml\nsler. Uara delar av 
boplaL\lemo !äng> str.lebn är Udig;ue analy,e....i (se SpAng 1991· 101-116) Min undcr

SOkning ger lång~från någon fullstkndog bild av cl! dyhl.t mon,ier, <iirt1II tir den alllfut" 

begr.in<ad Men jag t)cl:cr an närvaron av de basboplaLSer Jag visar på ge, en antydan au 
en liknande <)nkrnn modell ""'1 Fon<bcrg k<K1Stn1cra1 ((lr Lulc oc:h Umeahar f'llr uden 
l5(IO f.l.r.-1 c.Kr är oppUcerbar på w,sllUckMn. 

5. I Sammanfattning 

UppsalSCns syflC Ur nu på enkelt och l~ttfl)n<u\Jigl sllll förklara bw<boplaL<bcgreppct, saml 
alt f<inoclka lllrcda de kntcncr O<:b ""'1Ct .10111 hggtt bakom <lcfiniliooen. l•S fllnd.cr ,·i• 
1xl nlgro mOjlighcter au rolka det maLCrial son, fc.llllkommJI vid olikn utgrll\'rungar och ge

"°"' del dcfJJUffll ba.,boplalsc:r I frågcsiällnl"iC" har pg tre fråp vars, den fcnta ,..,. 
au rurkl11n1 vnd en bMboplaOc lit och c.lcss pluLS i ett bolwllmng,~möns,er. Den andru frågan 
bero< '11ka lm1ener oum a, g,(Jt'om en lol:aJ bn l:.allu for bw.boplars. Si!Q frågan be

handlar hur man på cll enkeh och praktiskt Sllll kan ovgOra om en lokal 41· en btl.sboplut.,, 

samt , dka mel"'1c< som fungm,r bii'ot dänidlag. Efltt mledwngcn av uppsatSen l.ommer 

J•& 111 p.1 stycket dt!J J•g ,knvcr om och di,kutcrar rcori, O'.ir be.<krivcr J"ll kort de slOra 

orteologi<ka skolorna: tradiuoncll llloolog,. pocessucll an.oolos,, ma.",iisl. ltbol"l!J. 
(len pc.,itlproc.,al!llucllu 111kolan och siRt den kognitiva prooessualis:me.n. Den proccs~uellt1 ,u .. 

teologin l)Cffl J•g har tommu länpt i lllnoten 111 ut,cclda den pr.al.llSb undcrsok

nlng.srcknikcn och de funl:'llooclla tolkningarna av "crullckrsboplalsema i övre Norrland, 
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Upp,al$en ~ga, dänOC i hOg Il .,_ ~I• w,kegångar som jag onhllmUll I SlO< 

uLslrtlelnong frtln Lev,,,. R. Jlinford. 

Andra kupidel ,nne~ler co il\....,~, av bur man ddinoer..r en bopl.._, och dess funluon , 

eu \:x)sällning!oomUn!'i'.tCI. JDg skrivtrock.!14 au 11tcnåldcrsfolkct i övre Norrlands inland var 

med su,r ...,norW<hd org:,rusen,d 1 011 bend."'1fflhSllc, •·olk<, lir den l~plll &ntdca a, ooc,al 

komple•i1e1 i Scrvicc's indelning, Dlnrord delar i llln tur In handSl\mMllen i t\'A olikll 

"""""l!l<r, ,illc:a han kallar "fomae,.• och "oollcaors". De lllrTa 0)11.lr d11 d.:lr re,,lltSfflla 

11111>.< med mAns• bo.<boplo ... r """' w,vänds under kno-1 tid Den andm stmtcgin dlirem<>l 

laggcruwlllntd och O)tw,...."""'4 1111 bo.<bopla1.<ernaoch Oytlllrdärfcirtnte dofta. I 

övre Norrland borde mllruliskoma, om man ser lill anllllet boplntstypcr, ho unvll.nl den an• 

dta l)pcn av Slnilcgi Sen be<kn,·er Jag kort ohka typer av boplatser med h;alp a, lngda 

1lergntru1J1dclinitioncruch rnrklarar Foo~bergs bip0illr~. synkrona b<><äuningsmodcll (lir 

Luleoch Ume.ihdalar. Modellen oom a,sor toden f:'i(JO f.tr.• I e.Kr anVilJ>dc, J•&, mon 

undcrslll<nin& och väljer lokwcr som Jag tror kan vara poler , en liknande bot!ållning• 

mt:rister I Åselclilven<c Wvdal. 

TRXIJe io,potlel behandlar mau,,iald och den metod ""'11 jag lll\\ tndcr fllr all bc.lrbola deL 

Materialet till upps~usen är ropponer från R1ksannk:va,ne:ambetet~ lUvreglcrL08!1.Undcr.;~ 

11.,ngar a,orda I <lu14t ., .50 LllCI och i m111<:n ... -60 talet Iran Aseleäh en I A..ie ocb 

Volhclomna&OC~nar. Jug slm,cr Clvcn lite om vilk11 kllllkri10,ka a,,-pckter man kan ltlgga på 

ntpponcrna fnln undcooknongarna. O:l.r '°" påpekar ,u vid den oden 1111, boplatscma 

l>f'äVd~ var det den trodltionclla skolnn mom arkcolngin som hH.rsk11dc, dc~imtom var det 

uclsprao,:tlde c<pkotcnngsunder.,öl,,,ungar. Det gjorde an undersObunpma ml<: udlirdcs , 

•yftc besvan, stlr<kildn frågestttllning;,r eller arkoologisku pn,blcm r<:laterndc lill regionen. 

Oårdter di!.lcutmo.r ;ag ohlcll f~nnj!procascr och bur de hat p&,crloll ma1<:ri"1cL Sisi 

bci.kriv11 metodcmaJaM o.nvllmJer ull ott tolku matcnu.let. De ur ncru. del i en visuell metol.l, 

ucls 1, l •t1ti<11w mctodeT. Den ,·isuel la mctoden tnnebör an Jag med hJ"1p av ,u daupn,

i;ram IOtsöl:cr uu •• bopolilno toneentrutiuncr i .,,,Jagen och f yndcn, ,;1kct klln tyda på au 

det fUJ1.Dt1Sanl,gg,11ngarc."'IDpcl>1t en h)dda p4 plaL«n De"' andra mctodeml onncl>Qr 

att jag oned hjnlp av Slalisusk.a dat4progra,,, kanjttmfOra mona lokolcr med b.,plaucr trdn 

aod111 ah-dalat Den fbroa m,toden ar en pnoc,palkomponentanalys \llk,n Forsberg an 

vände, I sin OOktonwvh:.mdllng. Den undm metoden har jaa "lånot'' från Ingela Bergmans 

dottcrsa\'handlong. 0:1r lllrsnlcr hnn, r,i grafer med hJ~lp 1111141,i funktionella kl.socr, 

rcdstnp, skropor eu:, se om del finns en urskiljbw-1 mön81cr mellan de ohtn buplataty 

pcma. ~ mclOdema lir kCJn$U\ICl'llde dan man ska lcunna smld,a tx.sboplatscr frln 

t,vri~, hnphttser i ett område. 

I tapi tel 4, beskriver och analyserar la& boplal!leffla med h;lllp ,v de m'1Qder J•8 bc>krev , 

löreg,lcndc st)'ckc. Re,ult4tet btkr11.ftar mina ant4gandcn, och del ,isar sig an de 1,å 

boplatser ;ag vall u1 som bosboplatstr , en bipolt\ft bosallningsmönster my,:ket väl kan 
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vara det. Bägge mctcxlcma, utom möjligen den visuella på R I 02.1-1024, tycker jag visar 

på att lokalerna är basboplat<er i /brfjllllen respektive i skogslandeL 
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