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Abstract 

This paper deals with the result from archaeological investigations at the Middle Neolithic site 
Saivaara (Raä. 249) in the northem part of Sweden. The analysed material consist of quartz 
fragments from three different constructions, two dwellings partly dug down into the ground and one 
pit, dated around 3400-3200 BC. The quartz material has been analysed by the present author and 
Åsa Wilhelmsson according to a method developed by Callahan et. al. ( 1992), together with a spatial 
analysis. The result showed that the main stone material from the dwellings concentrated in two parts 
of the house on each side of the hearth that where placed in the central part. The concentrations where 
located somewhat different from each other probably depending on the fäet that almost no production 
of lithic artefact has been done in one of the house remains, whilst this is the case in the other house. 
This might have been a result of the choice of place due to light conditions. In this case it look like 
where lithic reduction has occurred inside the house, the quarts concentrations are closer to the hearth 
where the light conditions probably have been optimal for that activity. 

Other things that are discussed are how cultural and natura! processes have affected the quarts 
material. The use of different types of stone technology and the choice of raw material are also 
mentioned. A proposed hypothesis is that it sometimes can be used in discussions of immigration of 
people and show tendend.es to the occurrence of hierarchy in society. The paper also deals with the 
question in what part of the year these houses mainly have been used and it is so far assumed that 
they probably have been used at least during the winter and maybe early spring. The settlement period 
at Saivaara seem to have been short although the site probably once have been some sort of a base 
camp for a larger group of people. 

Bild framsida: Hällristad bågskytt från Zalavroga vid floden Vig, 

ca. 7 km. söder om Belomorsk, efter Savvatejev 1991. 

~lT ,ÅND-Ce'SS(Jr--J 



Förord 

Den här uppsatsen kom till genom att jag tillsammans med några andra studenter deltog i 
undersökningarna vid Saivaara (Raä. 249) år 1994. Jag trodde inte då att materialet skulle ingå i en 
kommande uppsats, men så blev det och det är jag glad för idag. 

Här vill jag även passa på att tacka min handledare Lars Forsberg, för givande dialoger och för 
konstruktiv kritik under arbetets gång, ett stort tack också till Berit Andersson och Tommy Bergström 
för er hjälp. 
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Fig. 1. Karta med några av de boplatser som nämns i uppsatsen markerade. 
Nr. 1. Saivaaraboplatsen (den som i huvudsak behandlas här), 

nr. 2. Lillberget, nr. 3. Törmävaara, nr. 4. Bjurselet 
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1. Inledning och bakgrund 
1994 påbörjades ett minst treårigt forskningsprojekt kring Tomedalens förhistoria kallat 
"Samhälle och bebyggelse i östra Norrbotten under neolitikum och äldre bronsålder" lett 
av doc. Lars Forsberg Umeå Universitet. De lokaler som behandlas inom ramen för 
undersökningarna är belägna i fjällnära områden vid Moudoslompolo (undersöks av Åsa 
Algotsson), i inlandet vid Kengis och Anttis (undersöks av Bror-Tommy Sturk) samt vid 
kusten i form av Saivaaraboplatsen (Raä 249) vilken också är den lokal som behandlas i 
föreliggande uppsats. Boplatsen består av ett stort antal hyddbottnar samt s. k. 
boplatsgropar. Den är belägen mellan 57-61 m. ö. h. och bedöms ha legat nära den 
dåvarande kustlinjen för ca. 5000 år sedan. 

Tidigare arkeologisk forskning kring neolitikum har varit mycket liten i detta område, 
men i och med att fomminnesinventeringen fick ett lokalkontor i Luleå 1984 har dock 
kännedomen om fornlämningarnas antal och utseende i området förbättrats avsevärt. 
Enbart 1986 registrerades ett 20- tal lokaler med sammanlagt över 100 hyddbottnar, bland 
dessa boplatser fanns även Raä. 249 (Klang 1988:18). Den här nu delvis undersökta 
boplatsen är en av de största boplatserna i Tornedalen med 19 hyddbottnar och 32 
boplatsgropar inom ett ca. 200X300 m. stort område (Klang 1988:19, Sturk 1992:42). 

Platsen har bl. a. legat till grund för tankar kring förekomsten av kustbundna 
"stenåldersbyar" under neolitikum (Klang 1987:34), samt en trebetygsuppsats i arkeologi 
(Sturk 1992). Sturk (1992:41 och 64) tolkade boplatsen bl. a. som en central aktivitets-
eller säsongsboplats med hyddor och andra byggnader för olika behov från kamkeramisk 
tid, troligen använd framförallt under vintern. Förutom undersökningarna i samband med 
fomminnesinventeringen och de kring Lillberget och Alträsket (Halen 1992:73-99 och 
1994, Färjare/Wikström 1997) har lite bebyggelsearkeologisk forskning tidigare utförts i 
den här landsdelen kring förhistorisk tid. 

Ett tidigare provstick i en av hyddbottnarna på Raä. 249 (anläggning 2) i samband med 
fornminnesinventeringen har gjorts, kolet från denna undersökning gav en datering till 
4660±75 BP. (Karman 1995:49 och 57). Vidare tillvaratogs ben som vid en osteologisk 
analys visade sig komma från vikaresäl. Boplatsen har även fosfatkarterats och resultaten 
visar genomgående på mycket låga värden (Klang 1989:139, Skålberg 1994:54). Av ett 
50-tal liknande anläggningar på Saivaaraboplatsen har hittills tre delvis undersökts inom 
ramen för projektet. De utgörs av två hyddbottnar (anl. 5 och 6) och en boplatsgrop (anl. 
7) (Norberg 1995 och 1996). Lokalerna med hyddlämningarna påminner om de stora 
koncentrationerna av hyddbottnar som finns i Finnmark och vid Finlands nordvästra 
kust, (se exempelvis Olsen 1994 och Miettinen 1982). 
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1.1 Syfte och målsättning 

Uppsatsen är gjord för att försöka komma åt en rumslig struktur för en tolkning av olika 
generella aktiviteter sammanhörande med kvartsmaterialet inne i hyddorna. Vidare att 
sätta in boplatsen i en bredare förhistorisk kontext där människa, omgivning och 
teknologi diskuteras. 

Målsättningen är att kunna visa på att man genom att väga, räkna, mäta och analysera 
kvartsfragment kan sätta in det i ett sammanhang, en teori, för en tolkning av mänsklig 
aktivitet och kulturellt beteende utan att detta bara blir meningslös statistik. Vidare att visa 
på några av aktiviteterna som skett i respektive anläggning som undersökts och 
boplatsens användningstid. Samt att delvis utifrån material och teknologi visa på 
tänkbara tolkningar för ett samhälle där Saivaaraboplatsen skulle kunna ingå och jämföra 
den något med den lite äldre kamkeramiska boplatsen på Lillberget Raä. 451, ca. 100 km. 
sydväst om Saivaara. 

1.2 Avgränsningar 

Uppsatsen inriktar sig i huvudsak på användandet av kvartsmaterialet som framkommit 
efter de arkeologiska undersökningarna gjorda 1994 och 1995 och inte på att t. ex. 
klarlägga något bosättningsmönster eller på själva anläggningarnas konstruktioner. 
Analysen av materialet avgränsas även till att inte omfatta någon bruksskadeanalys, då 
den lågf~rstoring som tidigare använts kritiserats hårt (se Knutsson 1988b:27), samt på 
grund av tidsbrist. Någon högförstoring är för närvarande inte möjlig här i Umeå för att 
utföra den typen av analys. Områdena som undersökts utgörs av ca. 50% av två olika 
hyddbottnars totala yta och ca. 25% av en boplatsgrop anläggningarna 5, 6 och 7, enligt 
Sturks (1992:32) karta över Raä. 249. 

1.4 Frågeställningar 

De övergripande frågeställningarna som förhoppningsvis skall bli någorlunda besvarade 
är: Vilken/vilka årstid/er har boplatsen varit använd? Vilka naturliga och kulturella 
processer påverkar kvartsmaterialets utseende? I vilken mån har stensmide förekommit i 
de undersökta anläggningarna? Vad kan man dra för slutsatser kring stensmidet? Hur kan 
man förklara skillnaderna i mängden föremål och avslagsmaterial mellan hyddorna? Kan 
man utveckla hypoteser kring samhällsstrukturer genom att analysera stenteknologi, 
råmaterialanvändning och tillgång på råmaterial? 

1.5 Material, metod och teori 

Materialet i undersökningen består av det kvarlämnade stenmaterialet i kvarts, i huvudsak 
olika kvartsföremål, kärnor och kvartsfragment tillvaratagna i och vid tre större 
anläggningar, där två av dem antas ha utgjort bostäder (anläggningarna 5 och 6) och en 
antas ha använts vid konservering av mat genom rökning och torkning och/eller 
rökgarvning av skinn. 
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Analysen av materialet kommer att ske på två sätt, dels med okulär metod 
(fyndspridning), dock en mycket översiktlig sådan, samt genom en statistisk analysdel 
grundad på den frakturanalys av kvarts som utarbetats av Callahan m. fl. (1992:27-63). 
Ingen stratigrafi påträffades vid undersökningarna så materialet behandlas av 
utrymmesskäl i ett lager. Likaså har olika bearbetningstekniker av kvartsmaterialet 
redovisats tillsammans i stapeldiagrammen, medan deras olika andel i materialet redovisas 
i procent. 

En övergripande teoretisk utgångspunkt för arbetet är att man utifrån stenteknologi, 
råmaterial och i övrigt bevarade materialet tillsammans med experimentell arkeologi, 
naturvetenskap och social teori kan utveckla hypoteser och tolkningar kring delar av 
boplatsens aktiviteter och funktioner för ca. 5000 år sedan. I det här fallet utgörs den 
bevarade materialet i huvudsak av stenföremål och avslag eller fragment därav i kvarts, 
brända ben, hyddbottnar, boplatsgropar och några anläggningar som framkommit i 
samband med undersökningarna på Saivaaraboplatsen 1994 och 1995. 

När man studerar materialet på en enskild boplats uppstår en rad problem, kan man bara 
se resultat av generella handlingsmönster i huvudsak? Eller är det resultatet av enstaka 
handlingar? På en så pass stor boplats och med så många anläggningar som Raä. 249 tror 
jag att man kan hitta spår efter båda delarna. Upprepade likartade handlingar som 
efterlämnar en generell bild av ett deponeri~gsmönster torde lätt kunna uppstå i 
exempelvis hyddor. Trots det kan olika hushåll uppvisa totalt skilda mönster i 
efterlämnande av materiell kultur, dessa kan bero på sociala och funktionella orsaker, på 
att aktiviteterna är knutna till något av könen eller på en kombination av några. Det kan 
även finnas andra individer, ex. hundar, som kan lämna ganska omfattande fysiska spår 
av sin verksamhet på boplatsen och påverka depositionsmönster (Janes 1983:23-24). 
Någon absolut sanning kring de här frågorna kan aldrig nås utan materialet kommer alltid 
att stå öppet för nya tolkningar. Hur länge en tolkningen håller eller accepteras blir 
beroende på hur välunderbygda argumenten för påståendet är samt på den enskilde 
arkeologens förmåga att uttrycka sig och förföra sin omgivning i ord och skrift. 

Den materiella lämningarna har en aktiv period där de beroende på funktion och tillfälle 
används av olika individer: kvinnor/män, barn, vuxna och gamla, därefter vidtar olika 
naturliga processer tills eventuellt arkeologer eller andra utsätter det för viss kulturell 
påverkan igen. Det bevarade materialet på boplatsen som vi tillvaratagit är således inte 
bara resultatet av mänskliga handlingar för ca. 5000 år sedan (se Schiffer 1976:11-12, 
Engelstad 1991:51). 

Det bevarade materialet ger heller inte svar på de sociala frågorna kring boplatsen, för det 
behövs social teori kopplade till frågeställningarna. Vanligen hämtar man den från olika 
vetenskapsteoretiska inriktningar samt från etnografiskt dokumenterade exempel på 
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sentida jakt och fångstfolk som lever/levt med likartade natur- och klimatförhållande, 
meh även från om.råden med helt andra förhållanden. När man som i det här fallet tittar på 
lämningar som tolkats som hus och materialet i och kring dem finns ett flertal problem. 
Den spridningsbild och de mönster i källmaterialet som presenteras visar ofta en statiskt 
bild av både material och den sammansättning av människor som bebott platsen. Medan 
familjer och hushåll i förhistorien var, liksom senare, dynamiska sociala enheter satt 
under kontinuerlig förändring (Engelstad 1991 :50). 

Genom egna och andra människors filosoferande kring de här förhållande anser jag att 
det går att föra ett resonemang där man kan finna ett antal möjliga tolkningar till 
förhållandena bakom föremålen, som bildat de mönster vi iakttagit utifrån 
undersökningsmetodiken av boplatsen. Resultatet blir förhoppningsvis ett dialekti~kt 
förhållande mellan källmaterial och teori. Vilket också innebär att de tolkningar som jag 
förmår presentera är beroende av den kunskap och de erfarenheter jag gjort så här långt i 
mitt liv. Den teoretiska utgångspunkten för denna uppsats ( och mina) förutsättningar 
utgår således från ett materialistiskt perspektiv. 
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2. Sammanfattning av 1994 och--1995 års undersökningar• , 
2.1 Arkeologiska undersökningar gjorda 1994 

1994 delundersöktes två anläggningar i Saivaara, dessa bestod av en s. k. boplatsgrop 
(anl. 7) och en hyddbotten (anl. 6). Ca. 50 % av anläggning 6 inklusive vallar 
undersöktes genom att två motstående kvadranter grävdes: en nordöstlig om 40 m2 och 
en sydvästlig om 30 m2 (inklusive ett sökschakt på 4 m2 söder om vallen). Av 
anläggning 7 undersöktes 4 m2. Totalt undersöktes 78 m2 vid undersökningarna 1994 
(Norberg 1995:3). 

Resultatet av undersökningarna 1994 är att hyddbottnen (anl. 6) tolkas som en bostad 
använd under en ganska kort period. Detta utmärktes vid utgrävningen av att de 
anläggningar som hittades var få och inte störde varandra. Vidare kunde flera avslag 
sammanfogas på plats, likaså kunde delar av trasiga skrapor pusslas ihop. I hyddbottnen 
framkom två anläggningar, en härd i form av en skärvstenspackning med ett tunt kollager 
ovanpå samt en delvis näverklädd gropanläggning med enstaka skärvstenar. Mellan 

. gropanläggningen och härden framkom en avgränsning i form av en förhöjning i 
golvytan bestående av en fetare sand med inslag av sot (Norberg 1995:11-12). 

I hyddans vall framkom i profilen ett par ljusa färgningar (eventuella nedgrävningar) som 
kan vara rester från stolphål. Kring vallens insidor fanns mörkfärgade hak vilket kan vara 
spår från en konstruktion av liggtimmer för att hålla tillbaka sanden. Innanför hyddans 
vall fanns små gropar som ibland innehöll kvartsavslag och skrapor. Vidare kunde en hel 
del avslagfragment härledas till två städ inne i hyddan. Benmaterial förekom främst i den 
nordöstra delen av vallen, men koncentrationer strax utanför den norra delen och den 
södra delen av hyddans vall framkom också. De djurarter som identifierats i benmaterialet 
är vikaresäl, gädda, sik och bäver (Jonsson 1996). Totalt registrerades 91 fyndnummer 
vid undersökningarna i och kring anläggning 6. Av dem utgörs 56 st. av skrapor eller 
delar därav. Ett ovanligt fynd (på svenska sidan av gränsen) framkom i form av en bit 
asbestmagrad keramik, s. k. Pöljäkerarnik (Karjalainen 1995 muntlig uppgift). Totalt 
tillvaratog 4643 avslag eller fragment därav i de undersökta delarna i och kring hyddan 
(Norberg 1995:11). 

Intill hyddan undersöktes 4 m2 av en boplatsgrop (anl. 7) motsvarande ca. 25 % av 
anläggningens yta inklusive vall. Mot botten av gropen var sanden rödbränd och stora 
kolbitar framkom. De stora kolbitarna kan vara ett resultat av att förbränningen i 
anläggningen skett med reducerad syretillförsel. Anläggningen fick en preliminär tolkning 
som att den kan ha haft en överbyggnad och fungerat bl. · a. som ett rökeri för 
konservering av framförallt kött, men kanske även fisk. Vid boplatsgropen tillvaratogs en 
kniv i kvarts och 32 kvartsfragment (Norberg 1995:9 och 12). 

5 



2.2 Arkeologiska undersökningar gjorda 1995 

Vid 1995 års undersökningar upptogs ett område som berörde ca. 50 % av en hyddbotten 
(anl. 5) inklusive vallen runt om. Den undersöktes genom att två motstående kvadranter 
grävdes; en nordvästlig om 56 m2 och en sydöstlig om 48 m2, varpå en hel profil genom 
hyddan från norr till söder och en från öst till väst kunde erhållas. Totalt undersöktes 104 
m2 på boplatsen (Norberg 1996:3). 

Sammanlagt tillvaratogs 258 avslag (huvudsakligen i kvarts), tre provblock, tio kärnor 
och 23 föremål. Den största delen föremål tillvaratogs innanför det s. k. golvplanet i 
hyddbottnen. En enda säker anläggning framkom i form av en skärvstenspackning i 
centrala delarna av hyddan, troligen är detta en härd. Förmodligen finns åtminstone 
resterna av ytterligare en anläggning bevarade i form av den sotiga feta sanden som 
framkom i ruta X301-302/Y99. 

Förutom detta antyder hyddbottnen på en bevarad rumslig struktur som syns på så sätt att 
man velat hålla den NV. delen fri från större stenar, medan avslag och andra stenföremål i 
kvarts förekommer i små koncentrationer. Istället har man placerat stenar, för olika 
ändamål, i den sydöstra delen i huvudsak i ett område nära hyddans inre väggar. Detta 
kan mycket väl ha skett i direkt samband med att man uppförde bostaden. I Rn. 4 kunde 
man även iaktta att raden med stenar till stora delar tangerade ett urlakningsskikt eller 
blekjordslager, vilket kan få konsekvenser för hur man kan tolka hyddans konstruktion. 
Var stenansamlingen börjar och slutar vet vi inte än, men den verkar gå in i de nordöstra 
och sydvästra delarna av hyddan som inte är undersökta. 

Anläggning 5 är större med kraftigare markerade vallar och ett djupare nedgrävt 
bottenplan·än hyddbottnen som undersöktes 1994 (anl. 6). Fyndmängden i anläggning 5 
är mycket mindre än i nr. 6, stensmidestekniken är även mer koncentrerad till bipolär 
metod. Spår från att s. k. utstädningar har förekommit i form av att ben, skörbränd sten 
och avslag hittas i vallarna saknas i anläggning 5 (i de undersökta delarna). 
Verkstadsplatser saknas eller syns åtminstone inte lika klart som i hyddan som 
undersöktes 1994, avslag och restprodukter mindre än 10 mm. är t. o. m. ovanliga i 
anläggning 5. Det är möjligt att detta beror på ett användande av andra slagverktyg, eller 
att stensmide inte förekommit i hyddan vilket i så fall är intressant med tanke på antalet 
kärnor. 

Trots det visar även undersökningarna på vissa likheter i from av använt råmaterial samt 
anläggandet av en härd i de centrala delarna av hyddan. Även hyddbottnen som 
undersöktes 1994 (se kap. 2.1) bedömdes ha välbevarade rumsliga strukturer samt vara 
använd under en kortare tid (Norberg 1996:10-12). 

Resultaten hittills påminner artefaktmässigt en del om de boplatser som undersökts i östra 
och norra Finland och som går under ett keramiskt komplex kallat Pöljägruppen 
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(Edgren/Törnblom 1993: 104 ). Boplatserna på finska sidan utgörs av ett sparsamt 
material av yxor, mejslar, sänken mm. Kvartsmaterialet anses som formfattigt och 
keramiken utgörs av stora tunnväggiga asbestmagrade kärl med en skarpt inåtböjd 
mynningskant (1993:104-105). 

2.3 Resultat från 14C analyserna på Raä. 249 

Kolproverna som är tagna i anläggningarna 5, 6 och 7 är samtliga från träkol (troligen av 
fura) utom provet från anläggning 6:2 som togs från björknäver. Kolproverna från 
anläggning 2 är gjort vid ett tidigare tillfälle och på för mig okänt organiskt material. 

Anläggning Lab. nr. Dat. BP. Calib BC. 1s Calib BC. 2s Centr. värde 
2 Ua-2885 4660±75 3620-3350 3640-3120 3470 BC 
5 fr. härd Ua-11143 4600±80 3499-3124 3620-3043 3357 BC • 
5 fr. bottenplan Ua-11142 4800±70 3650-3511 3706-3493 3554 BC 
6 under vall Ua-10304 4550±70 3478-3099 3503-2934 3148 BC 
7 fr. botten (härd?) Ua-10302 4540±70 3363-3097 3501-2927 3202 BC 

I övrigt finns ytterligare två kolprover analyserade från anläggning 6. Dessa har dock 
kraftigt avvikande värden med övriga och med varandra. De bedöms i det ena fallet kunna 
vara kontaminerat med recent material (Anl. 6:2 näver från gropanläggning 2720±70 
BP.) och i det andra fallet som senare (kol vid kvartsansamling 1145±65 BP). Ingas. k. 
daterande artefakter som skulle tyda ett yngre utnyttjande av platsen har hittills 
framkommit. Ej heller har några anläggningar som skulle antyda ett senare utnyttjande 
påträffats. 

2.4 Osteologiska analyser 

Resultaten från de osteologiska analyserna är när denna uppsats skrivs endast 
preliminära. De tillväxtzoner som kan spåras i exempelvis fiskkotor och ge indikationer 
kring vilken årstid fisken är fångad på är inte analyserade. Vidare är inte heller det totala 
antalet av olika individer från respektive arter avgjort eller deras ålder. Benmaterial är 
återfunnet i två av de tre delundersökta anläggningarna. Sedan tidigare finns även en 
osteologisk analys av benmaterial som tillvaratagits vid inventering från denna 
identifierades bl. a. vikaresäl (se kap. 1). 

Efter undersökningarna 1994 tillvaratogs ett benmaterial som kom att omfatta 85,6 gr. De 
djurarter som identifierades i benmaterialet var vikaresäl, bäver, sik och gädda (Jonsson 
1996). Benmaterialet från undersökningarna av anläggning 5 var ännu mera sparsamt och 
fragmentariskt och har inte analyserats osteologiskt. Det sparsamma benmaterialet kan 
bero på att endast de brända benen har haft någon chans att bevaras på Raä 249 och en 
väldigt liten del verkar ha blivit det. De bevarade dominerande djurbenen på norrländska 
kustboplatser brukar vara från olika sälarter, men man bör inte glömma bort att fisk är 
den mest stabila och lättskattade resursen. I det bevarade arkeologiska materialet är det 
dock ofta svårt att kunna visa på fiskets betydelse, Helskog (1988:27) tar också upp detta 
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som ett problem i Nordnorge. Även andra forskare i Norrland som Forsberg (1985:25-
28) och Bergman (1995:23-25) försöker visa på fiskets betydelse i sina 
avhandlingsarbeten. Enda felet med fisk är att den innehåller mindre mängder fett, något 
som nödvändigt för att klara sig bra, särskilt vintertid. 

Vid Saivaaraboplatsen kan det, förutom i benmaterialet, finnas ytterligare indikationer för 
fiske i avslagsmaterialet. Boplatser som har varit kopplade med utnyttjande av fisk har 
vid etnografiska undersökningar på Nya Guinea visat på ett användande av en enkel 
stenteknologi och ett avslagsmaterial med få retuscherade avslag (Ives 1977: 109-110 och 
där anförd litteratur). Stenmaterialet på Saivaara skulle kunna passa in på den 
beskrivningen. Inte långt från Saivaara och från ungefär samma tid (4770±130 BP.) har 
man i Yli-li älvdalen hittat stora och välbevarade fångstanläggningar i fura och 
björknäver för fisk i form av stakagårdar och ryssjor (Nunez 1995:29-31). 

Den rumsliga spridningen av ben i hyddbottnarna 5 och 6 visar ganska stora skillnader. I 
anläggning 5 har endast ett litet benmaterial framkommit runt härden ( anl. 5: 1) i de 
centrala delarna av hyddan. I anläggning 6 är den rumsliga spridningen annorlunda. I det 
nordöstra undersökningsområdet finns benmaterial (troligen från säl) dels norr om 
hyddans yttre vall, samt koncentrerat i den vall som omger hyddan i det nordöstra 
undersökningsområdet. Innanför golvplanet saknas benmaterial (se bilaga 4). 

I det sydvästra området finns inget benmaterial återfunnet i den vall som omger hyddan i 
det här området. Ett benfragment finns innanför golvplanet i anläggning 6:2. Söder om 
hyddan utanför vallen återfanns en benkoncentration där ben av vikaresäl identifierats. 
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3. Analys av kvartsmaterialet i Saivaara 
3.1 Olika tafonomiska processers inverkan på kvartsmaterialet 

På boplatser med goda bevaringsförhållanden är oftast redskapsmängden i ben och horn 
långt större än i sten (Schanke 1994:63). På Saivaaraboplatsen saknas goda 
bevaringsförhållanden för organiskt material och vi har ännu inte hittat något redskap som 
inte är i sten. Förutom att det mesta av det organiska materialet oftast har brutits ned och 
försvunnit innan arkeologerna lyckas lägga beslag på det, så påverkas även stenmaterialet 
av att ligga i marken under lång tid. Detta sker bl a. genom olika rörelser i marken i form 
av frostlyftning, träd som blåser omkull m. m. Stenmaterialet påverkas också av olika 
kemiska processer i olika grad, men redan medan boplatsen ännu var i bruk har föremål 
och avslag påverkats genom mänskliga aktivitet bl a. ·genom trampning och användande 
av redskapen. 

Olika experiment har även gjorts för att simulera olika sorters påverkan på materialet. I ett 
försök att simulera värmeväxlingar gjordes en snabb nedkylning följd av hastig 
uppvärmning till 100 °C av kvarts. Detta tycks inte direkt påverka materialet enligt Falks 
(1996:61-62) experiment. Av det experimentet att döma har kanske inte 
årstidsväxlingarna sönderdelat kvartsmaterialet ytterligare i så stor utsträckning. 

Genom att räkna och väga antalet avslag i varje lager kunde Broadbent (1979:36) 
konstatera att det lättare stenmaterialet på Lundforsboplatserna haft en tendens att vandra 
uppåt i markytan. Det tyngre verkar däremot i huvudsak ha blivit kvar i vad som tros var 
ursprungligt läge. Trots att Saivaaraboplatsen, som liksom Lundforsboplatserna, ligger 
på en podsoljord bestående av ursvallat moränmaterial, glaciala och marina sediment, kan 
ibland ett motsatt mönster ses, om man t. ex. jämför rensningsnivåerna 2 och 3 i det 
nordöstra undersökningsområdet av anläggning 6. Att Saivaara ser annorlunda ut kan 
bero på en lägre marktillväxt än på Lundforsboplatsen, något som gör en vandring uppåt 
kort och svårare att observera. En annan orsak kan vara bättre dräneringsförhållanden i 
Saivaara något som gjort att frosten inte får någon större inverkan. Jordmånen på 
Lundforsboplatsen är också finkomigare (Broadbent 1979:34), något som gör att vatten 
hålls bättre i marken. 

A vslagsfördelning i anläggning 6 
A vlagsmängd och fördelning av avslag i den nordöstra kvadrante11 

RN. Antal Vikt i gr. Viktorocent % av tot. antal Genomsn. vikt i gr. 
0 194 125 2,5 5,7 0.64 
1 1028 2020 40,93 30,0 1,96 
2 1426 1345 27,25 42,0 0,94 
3 716 930 18,84 21,0 1,29 
4 45 105 2,32 1,3 2,33 
S:a 3409 4935 100% 100% -
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A vlagsmängd och fördelning av avslag i den sydvästra kvadranten 

RN. Antal Vikt i gr. Viktprocent % av tot. antal Genomsn. vikt i gr. 
0 12 65 4,94 1,0 5,41 
1 298 410 31,2 25,5 1,37 
2 273 430 32,69 23,3 1,57 
3 587 475 44,63 50,2 0,81 
S:a 1170 1315 100% 100% -
Rensningsnivå tre i den sydvästra kvadranten är inte representativ i bestämmandet av 
ursprunglig marknivå eftersom större delen av avslagen kommer från anläggning 6:2 
kokgropen (rutorna X997-998/499). Dit de antas ha fallit ner i samband med stensmide. I 
anläggningen framkom avslag till en sammanlagd vikt av 233 gr. Vilket gör att om man 
räknar bort dem så finns 22,3% av avslagen i Rn 3. 

I anläggning 7 syns återigen ett motsatt förhållande där de tyngsta avslagen ligger i de 
övre lagren och de lättare i de djupare av någon anledning. Troligen beror det på någon 
form av störning, materialet kan exempelvis vara inrasat, ha deponerats senare i 
anläggningen eller vid olika tillfällen och när utseende varit ett annat på eller kring 
boplats gropen. 

A vslagsfördelning i anläggning 7. 

RN. Antal Vikt i gr. Viktorocent % av tot. antal Genomsn. vikt i gr. 
0 0 0 0 0 -
1 8 45 64,3 25 5,6 
2 8 5 7,2 25 0,6 
3 16 20 28,5 50 1,25 
S:a 32 70 100% 100% -

A vslagsfördelning i anläggning 5. 

I den sydöstra undersökningsområdet av anläggning fem syns tendenser till att det tyngre 
materialet hamnat djupare än mindre och lättare. 

A vslagsfördelning i sydöstra kvadranten: 

RN Antal Vikt i gr. Viktorocent % av tot. antal Genomsn. vikt i 1rr. 

1 80 145 52,7 56,7 1,8 
2 33 65 23,6 23,4 2,0 
3 20 30 11,0 14,2 1,5 
4 8 35 12,7 5,7 4,8 
S:a 141 275 100 100 -
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A vslagsfördelning i nordvästra kvadranten 

RN Antal Vikt i ~ram Viktorocent % av tot. antal Genomsn. vikt i gr, 
1 20 45 12,7 17,7 22 
2 19 70 19,7 16,8 3,7 
3 10 40 11,3 8,85 4,0 
4 2 5 1,4 1,77 2,5 
5 46 155 43,7 40,7 3,4 
6 16 40 11,2 14 2 2,5 
S:a 355 113 100 100 -

Anledningen till att nordvästra kvadranten har sex rensningsnivåer beror på att i de norra 
delarna på hyddans golvplan har fått ett lager av tunn fin sand påfört. Under det 
påträffades föremål i lager fem och sex i det nordvästra undersökningsområdet. Dessa 
lager är i samma nivå som lager tre och fyra i övriga delar av hyddbottnen. 

Sammanfattningsvis kan det sägas att vandringar i materialet på grund av ev. frostlyftning 
inte verkar följa någon generell regel. En viktig faktor kan vara markens finkornighet, 
men i Saivaaraboplatsens fall finns många andra faktorer som inverkar, t. ex. rötter 
omkullfallande träd, renbetesdrift tillsammans med en låg marktillväxt. Den goda 
dräneringen på Raä. 249 kan säkert också ha bidragit till att frostens påverkan verkar vara 
liten på materialet. 

3.2 Fragmentanalys och rumslig spridning av kvarts 

I anslutning till att fältundersökningarna avslutades har en. klassificering av 
kvartsmaterialet gjorts för att senare kunna göra en analys av kvartsen på Raä. 249 (ej 
tidigare publicerat och sammanställt arbete). Klassificeringen bygger på den av Callahan 
m. fl. (1992:27-63) utarbetade teorin kring kvartsens regelbundna sönderfall i samband 
med olika former av stensmide. Klassificeringen efter undersökningarna 1994 gjordes av 
undertecknad och Åsa Wilhelmsson och efter 1995 års undersökningar av mig ensam. 

Syftet med den här analysen är att besvara åtminstone en konkret del av frågeställningarna 
i uppsatsen nämligen: I vilken mån stensmide förekommit i de undersökta delarna av 
anläggningarna. Vidare syftar den till att hjälpa till vid ett vidare filosoferande kring 
boplatsens utnyttjande. Detta görs dels genom att studera tillverkningsplatser men även 
föremålskoncentrationer och avslagskoncentrationer. På sådana platser kan man se vilka 
delar av kvartsfragmenten som påträffas i materialet och vilka som saknas jämfört med 
en experimentell serie där de olika fragmenten finns fulltaliga. Köper man detta 
resonemang kan man bl. a. identifiera vad som är en verkstadsplats och ungefär hur stor 
del av materialet som tagits tillvara, man kan även identifiera avslagskoncentrationer med 
utvalt material som troligen varit avsett, eller använts, som föremål. För att göra en analys 
av det här slaget behöver man en teori om vilka avslag som ansetts vara attraktiva och 
använts av en förhistorisk befolkning. Vidare behöver man en kunskap om ungefär hur 
stor andel av olika fragment som bildas i samband med vid olika reduceringsmetoder av 
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kvarts. Föt att få en uppfattning om det behövs experiment där olika reduktionsmetoder 
av kvarts dokumenteras och analyseras. Några sådana experiment har redan utförts 
(Callahan m. fl. 1992:27-64, Lindgren 1996:29-52), dessa kommer att jämföras i 
uppsatsen med resultaten från analysen som gjorts på kvartsmaterialet från Saivaara. 

Till det här kommer naturligtvis en rad källkritiska problem i form av att kvartsen har 
olika kvaliteer vilket påverkar sönderfallet, klassificeringen av materialet är i hög grad 
subjektiv. Andelen av olika fragment som bildas vid experimenten är till viss del också 
beroende av stensmedens hanterande av råmaterialet det vill säga kvartsen (se Callahan 
m. fl. 1992:46). Olika processer påverkar avslagen över tiden s. k. tafonomiska 
processer ex. frostsprängning och kulturella i form av trampning mm. (se kap. 3.1). För 
ytterligare källkritik se Lindgren (1996:40-43). 

Att använda sig av Callahans m. fl. (1992:27-64) analys är inte problemfritt. Dels saknas 
klara beskrivningar över hur olika typer av fragment lagts samman innan de presenteras, 
vidare diskuteras inte längden på fragmenten som bildas vid olika bearbetningsmetoder av 
kvarts. Något som kan användas i diskussionen kring ett utvalt material eller en eventuell 
verkstadsplats eftersom ett utvalt material bör ha en högre genomsnittlig längd än 
kvartsmaterialet vid en verkstadsplats. Vidare använder man' sig inte heller av en 
jämförelse av längden på fragment med storleken på de identifierade föremålen i kvarts. 
Någon klassificering bland föremålen i källmaterialet är inte heller presenterad, vilket kan 
vara klokt om man vill förstå hur urvalet av fragment gått till. Klassificeringen har heller 
inte gått igenom blindtest i form av hur olika personer skulle klara en teknikbestämning 
på olika fragment. 

Sanden (1997 manus) kan man säga har utvecklat analysen när han mätte fragmenten i en 
experimentserie med plattformsteknik och jämförde den med ett förhistorisk 
kvartsmaterial, också tillverkat med plattformsteknik. Resultatet visade att 
experimentserien hade en hög andel korta fragment, medan kvartsmaterialet på boplatsen 
saknade korta fragment. Redan där kan man ana att materialet är utvalt och inte tillverkat 
på platsen där det tillvaratogs vid den arkeologiska undersökningen. Vid påföljande 
kvartsanalys som gjordes enligt den av Callahan m. fl. ( 1992) utarbetade metoden visade 
sig även vissa fragment vara klart överrepresenterade jämfört med experimentserien 
(Sanden 1997 manus). 

Trots ovan nämnda problem och kritik av analysen så har den fortfarande en intressant 
potential. Denna bör man försöka pröva att använda på källmaterialet och utveckla vidare 
så lång det är möjligt eftersom kvartsmaterialet i många fall är det enda ~om finns eller är 
någorlunda bra bevarat på boplatserna från neolitikum. 
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3.3 Analys av kvartsmaterialet från anläggning 5 

3.3.1 NORDVÄSTRA UNDERSÖKNINGSOMRÅDET AV ANLÄGGNING 5 

Anläggning 5 utgörs av en s. k. hyddbotten. Den undersöktes i två olika områden som 
först analyseras separat och sedan jämförts. 

I det nordvästra undersökningsområdet, som upptog 56 m2, framkom totalt 113 
kvartsavslag, elva föremål framkom samtliga tillverkade i kvarts. En majoritet av 
föremålen utgörs av skrapor och retuscherade avslag. Till detta kommer åtta kärnor och 
två provblock i kvarts. 

Vid klassificeringen kunde 88,4 % av kvartsfragmenten identifieras inom ramen för 
klassificeringssystemet. Den dominerande bearbetningstekniken bland avslagen är 
stötkantsteknik 81,2%. Av plattformsteknik syns spår på ca. 7,2% i materialet, 
resterande 11,6% har ej gått att avgöra. Storleken på de ej teknikmässigt identifierade är 

' ganska varierad och kanske skulle ytterligare en del kunna föras till stötkantsteknik. En 
del av dem utgörs av laterala s. k. Självlossnade fragment där ingen teknik går att spåra 
eller se. De plattformsfragment som framkommit är jämt fördelat bland övriga fragment, 
men med en viss ökning för hela avslag och proximala delar av avslag. Ytterst få avslag i 
det här området är under 10 mm. totalt ca. 5%. Det mesta av materialet (ca. 54%) är 20 
mm. eller större. Dominerande fragment utgörs av hela avslag ca. 18% (nr, 21), distala 
avslag ca. 11 % (nr. 18), hela mittfragment ca. 10% (nr. 5) samt proximala delar av 
avslag ca. 6% (nr. 16), se bilaga 1 för samtliga avslagskoder. 
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Fragment 
Fig. 3. Fördelning av olika kvartsfragment från nordvästra u. å. 
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Den dominerande tekniken utgörs alltså av bipolär bearbetningsmetod (stötkantsteknik). 
Vid de experiment som gjorts med denna metod visade dessa på en betydligt högre andel 
av hela avslag än vad som här framkommit i det nordöstra området. Vid experimenten 
med bipolär metod framkom mellan 48-57% hela avslag (Callahan m. fl. 1992:38), mot 
ca. 18% här. Däremot finns en klar förhöjning av mittfragment i det nordvästra 
undersökningsområdet ca. 10% av fragmenten, mot 2-4% i de experimentella serierna 
som gjorts (Lindgren 1996:38-39). Sidofragmenten faller inom ramen för resultaten vid 
olika experiment. 

Eftersom det inte framgick i Callahans m. fl. (1992) frakturbild hur olika fragment slagits 
samman i grupper gjorde jag själv en klassificering av tre experimentserier i kvarts 
tillverkad med hjälp av bipolär metod, plattformsteknik och städteknik (se bilaga 3). 
Serierna är tillverkad av Kjell Knutsson och har bedömts enligt Callahans m. fl. (1992) 
frakturteori. Jämfört med klassificeringen av det nordöstra området finns både likheter 
och skillnader, här berörs ett par av dem. Likheterna består i att en ungefär lika stor del 
andel av hela avslag (nr. 21), en lika stor andel oidentifierade fragment (22), samt en 
förhöjd andel mittfragment (nr. 5) kunde konstateras. Skillnaderna bestod i att andelen 
laterala fragment är betydligt högre i experimentserien, andelen städfragment är betydligt 
högre i det nordvästra området av anläggning 5 än i experimentserien. Jämför man 
längden på fragmenten så finns även här en klar skillnad. I kvartsmaterialet från det 
nordvästra undersökningsområdet är ytterst få under 10 mm. ca. 5%, medan i 
experimentserien är ca. 18% av materialet 10 mm. eller mindre. 
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Fig. 4. Fördelning av olika fragment från kvartskoncentration i nordvästra u. å. 
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I det nordvästra undersökningsområdet framkom även en tydlig koncentration· av 
kvartsavslag (rutqrna X303,5-304/Y98,5-99,5) som också studerats separat från de 
övriga avslagen (s,e ovan). Totalt omfattade koncentrationen 62 kvartsfragment, av dessa 
kunde 92% klassificeras enligt frakturteorin. Den största gruppen av dessa bestod av hela 
avslag 22,6% övriga större grupper utgörs av hela mittfragment 14,5%, distala 
städfragment 14,5%, konfragment 8% och distala delar av avslag 8%. Endast 8% av 
avslagen är mindre än 13 mm. medan ca. 56% är 20 mm. eller större. Klassificeringen 
resulterade i att ca. 90% av kvartsfragmenten i koncentrationen blev bedömda som rester 
efter stötkantsteknik. De få plattformsavslagen utgjordes av prox.imala delar av avslag och 
hela avslag. Även i koncentrationen syns mycket få proximala, mediala, och distala 
fragment, men en förhöjning av andelen mittfragment jämfört med de avslagsfragment 
som bildas vid experimenten. Fragmenten är relativt stora, en stor del av städfragmenten 
(nio av tot. tretton) återfanns i koncentrationen. I experimentserien framkom endast fyra 
sådana fragment. Här finns en ännu större skillnad i längden mellan fragmenten i 
källmaterialet och experimentserien, vilket ytterligare talar för ett utvalt material. 

3.3.2 SYDÖSTRA UNDERSÖKNINGSOMRÅDET AV ANLÄGGNING 5 

I det sydöstra området, som upptog 48 m2, framkom totalt 142 kvartsfragment, tolv 
föremål varav sju av dem är tillverkade i kvarts. De utgörs mestadels av retuscherade 
avslag samt ett par skrapor, vidare framkom fem kärnor och ett provblock. 
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Pig. 5. Fördelning av kvartsfragment från sydöstra undersökningsområdet i anläggning 5. 

Andelen identifierade fragment enligt klassificeringsschemat uppgår i det sydöstra 
området till 86,6% av hela kvartsmaterialet. Totalt är 67% av fragmenten är bedömda som 
tillverkade i stötkantsteknik ca. 10% i plattformsteknik och för ca. 23% är 
tillverkningstekniken oklar. Den osäkra delen utgörs nästan helt av kvartsfragment som är 
mindre än 10 mm. Största delen av materialet utgörs av hela avslag 19% (nr. 21) andra 
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stora grupper är oidentifierade fragment 13,4% (nr. 22), laterala fragment 12% (nr. 25), 
hela V/H. fragment ca. 10% (nr. 9) och hela mittfragment 9,2% (nr. 5) samt proximala 
delar av avslag 7,8% (nr. 16). Inom det här området finns en större andel mindre avslag 
än i det nordvästra undersökningsområdet av anläggning 5. Totalt är 21 % av avslagen i 
den sydöstra delen 10 mm. eller mindre. 50% av det totala antalet avslag är 15 mm. eller 
större. 

Materialet från det sydöstra området stämmer relativt väl in med experimentseriens, både 
vad det gäller fördelningen av fragment och på fragmentens längder. Detta kan betyda att 
en del stensmide förekommit i den södra halvan av hyddan. Trots allt får det anses som 
osäkert eftersom det tillvaratagna materialet i så fall rimligen borde ha en högre andel 
mindre fragment än experimentserien, eftersom fragmenteringen är en pågående process 
över tiden mot allt mindre fragment. En förklaring till att fragmenten här är kortare kan 
vara att kvartsmaterialet utsatts för trampning eller att förbrukat och bortkastat material 
finns i den här delen. Vissa skillnader mot experimentserien finns i materialet bl. a. är 
andelen laterala fragment lägre, likaså andelen sidofragment. Medan källmaterialet har en 
högre andel proximala delar av avslag samt hela V /H fragment än vad experimetserien 
gav. 

3.3.3 KÄRNOR OCH FÖREMÅL FRÅN ANLÄGGNING 5 

Bland kärnresterna, i hela anläggning 5, är tolv st. stötkantskärnor och endast en utgörs 
av en plattformskärna den är näst störst (34 mm.). Den är ändå väl liten för att vara en 
sådan och kan var en kärnrest från bearbetning med städteknik. Samtliga kärnor är väl 
utnyttjade (några är dessutom sekundärt använda som skrapor) och mäter mellan 16-37 
mm. Storleken på kärnorna inom respektive undersökningsområde är likartad. 
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Pig. 6. Olika kvartsfragment som använts till redskap i hela anläggning 5. 

Föremålen i anläggning 5 är i huvudsak tillverkade i bipolär teknik 88,9%, övriga har ej 
gått att identifiera. Totalt rör det sig om 18 st. kvartsföremål. Storleken på föremålen 
varierar från 14 mm. till 70 mm. ca. 89% är dock mellan 17-40 mm. De två största 
föremålen samt ett par av de minsta återfinns i den sydöstra kvadranten. 20% av 
föremålen är tillverkade av hela avslag, 13,3% är tillverkade av proximala V/H fragment 
för en lika stor andel har det ej gått att avgöra fragmentdelar på. Tre av föremålen är som 
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tidigare nämnts tillverkade av bipolära kärnrester (en i det sydöstra och två i det 
nordvästra området). Huvuddelen av föremålen i anläggning 5 utgörs av retuscherade 
avslag 7 st. eller 38,9%, den näst största gruppen är skrapor 22,2% samt skrapor av 
kärnor 16,7% i övrigt finns bruksretuscherade avslag 16,7% (förekommer endast i 
sydöstra undersökningsområdet) och en borr i nordvästra delen av hyddan. 

3.3.4 SAMMANFATTNING AV KV ARTSANAL YSEN FRÅN ANLÄGGNING 5 

Fragmentanalysen från den nordvästra delen av hyddan antydde endast att materialet 
kunde vara utvalt och ej tillverkat på plats. Mätningarna och jämförelser med fragmenten i 
experimentserien visade ytterligare på att så är fallet. Andra saker som man kan fundera 
på inför tolkningen av användandet av nordvästra delen av hyddan är det låga antalet 
proximala, mediala och distala delar av avslag som framkom, samt den relativt långa 
genomsnittliga längden på kvartsfragmenten. De kan visa på att trampning i form av att 
människor rört sig på platsen inte skadat kvartsmaterialet nämnvärt. 

Att stensmide inte förekommit i nordvästra delen av hyddan står i kontrast till de små väl 
utnyttjade bipolära kärnorna som framkom. De borde också rimligen lämna även mindre 
fragment ifrån sig när de bearbetats, två av dessa har dock också använts som skrapor i 
den nordvästra delen av hyddan. Det är inte otänkbart att kärnorna är insamlade eller 
tillverkade i syfte att användas som redskap. Knutsson (1988a: 100) konstaterade att en 
del bipolärt bearbetade kärnrester utgjort ~jälva förarbetet till en del skrapor i Bjurselet 
något som även förekommer i etnografiska uppgifter enligt honom (1988a:100). 

Några orsaker till att det ser ut som det gör i det nordvästra undersökningsområdet kan 
vara att i princip allt material är utvalt och hämtat från en eller flera verkstadsplatser 
utanför undersökningsområdet, därav främst den låga andelen korta kvartsfragment. Man 
kan även ha tillverkat det i en mjukare teknik exempelvis med hjälp av en hornhammare 
som i experimenten gett mindre splitter än andra metoder (Callahan m. fl. 1992:37). En 
anledning till de få mediala, proximal och distala delarna av avslagen kan vara en kort 
användningstid av bostaden som gjort att kvartsen inte fragmenterats ned genom 
trampning eller användning. Ett golv av mjukt material ex. bark, ris eller skinn eller 
någon kombination av dessa kan även vara en orsak. K vartsmaterialet kan också ha varit 
förvarat i olika typer av behållare som förhindrat trampningsskador. Personligen tror jag 
att materialet är utvalt, delvis förvarat i behållare samt att anledningen till att materialet ser 
ut som det gör beror på relativt kort/a användningstid/er av hyddan. Eftersom en hel del 
kvartsmaterial i etnografiska uppgifter använts utan vidare retuschering (se Knutsson 
1988b:12-13) kan det finnas en del använda föremål bland kvartsmaterialet i nordvästra 
delen. Något som skulle kunna framgå vid en högförstoringsanalys. 

I den sydöstra delen av hyddan finns ett kvartsmaterial som bättre stämmer med den • 
experimentella fragmentanalysen samt med avslagens längder. Något som kan betyda att 
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ett visst stensmide utövats här, eller kanske mer troligt i den sydvästra, ej undersökta 
delen, av anläggningen. 

Spridningen av kvartsmaterialet i anläggning 5 är koncentrerad innanför hyddans 
golvplan (se bilaga 4). Ytterst få fragment framkom utanför eller i de undersökta delarna 
av den omgivande vallen. Föremål, kärnor och avslag är koncentrerade till två områden. I 
det nordvästra undersökningsområdet fanns denna koncentration ca. tre meter norr om 
härden (anläggning 5:1) i ruta X303,5-304/Y98,5-99,5. I det sydöstra området fanns 
denna koncentrationen ca. 2, 5 meter söder om härden (5:1) i rutorna X296,5-297/Y100-
101,5. Mellan koncentrationerna och härden finns endast ett fåtal föremål samt ett mindre 
antal kvartsfragment (se bilaga 4). Koncentrationerna kan visa på aktivitetsytor samt på 
att en del föremål tagits ur skaften för att ersättas med ett nytt redskap, något som verkar 
ha skett i anslutning samt på att fler än ett hushåll bott i samma bostad. Bostaden ger ett 
intryck av kort användningstid och en god ordning. 

3.4 Analys av kvartsmaterialet från anläggning 6 

3.4.1 NORDÖSTRA UNDERSÖKNINGSOMRÅDET AV ANLÄGGNING 6 

Anläggning 6 utgörs även den av en hyddbotten. Liksom anläggning 5 är den undersökt i 
två större områden och därför analyseras varje del separat för att sedan jämföras med 
varandra. I det nordöstra området undersöktes sammanlagt 40 m2. Totalt framkom 3409 
avslagsfragment varav 3343 är av kvarts övriga avslag utgörs av bergskristall (57 st.) 
samt enstaka avslag av kvartsit, skiffer och grönsten. Vidare tillvaratogs 48 föremål i det 
här området varav 36 st. var av kvarts och två i bergskristall. Huvuddelen av föremålen 
utgörs av skrapor. 
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Fragm. 
Fig. 7. Fördelning av olika fragment i nordöstra delen av anläggning 6. 

Största andelen fragment från nordöstra området utgörs av splitter 28,4% (nr. 24), 
oidentifierade fragment 11,5% (nr. 22), hela avslag 9,9% (nr. 21), distala delar från 
avslag 8,3% (nr. 18 ), hela V/H fragment 6,32% (nr. 9), mediala delar av avslag 5,73% 
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(nr. 17). Den största andelen av det som vi kallade splitter är 15 • mm. eller mindre. 
Fragmentens största mått som är det som registrerats varierar mellan 3-120 mm. Ca. 54% 
av dem är 13 mm. eller kortare, endast 10% är 25 mm. eller större. Den vanligaste 
längden är 10 mm. på fragmenten, totalt har ca. 9% av materialet i nordöstra delen den 
längden. Den dominerande tillverkningstekniken enligt bedömningen verkar vara bipolär 
metod totalt 51,3% av materialet. 40,5% har ej gått att avgöra och ca. 8,2% antas vara 
tillverkade m. h. a. plattformsteknik. Den stora andelen av okänd reduktionsmetod syns 
bland fragment av typen sekundära höghastighetsbrott (nr. 15), ej identifierbara fragment 
(nr. 22), splitter (nr. 24) och laterala fragment (nr. 25). I övrigt framkom dessutom sju 
avslag tillverkade i stötkantsteknik med något organiskt material på liknande rödockra, 
storleken på dessa avslagsfragment varierar mellan 18-27 mm. vilket är något längre än 
genomsnittet. 
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Fragm. 
Fig. 8. Fördelning fragment från kvartskoncentration i nordöstra kvadranten anläggning 6. 

I anläggning 6, nordöstra u. å. framkom även en kvartskoncentration i ruta X1003/Y500. 
Totalt framkom 269 fragment av kvarts, en stor del av dem utgörs av splitter eller 
oidentifierade fragment ca. 40,5%. Andelen hela avslag uppgår till 11,2%, hela V/H 
fragment 8,5%, distala avslag 8,2%, proximala avslag ca. 6%. Ca. 52% av fragmenten 
är mellan 4-13 mm, endast ca 25% är 20 mm. eller däröver. Teknikmässigt dominerar 
stötkantsteknik 56, 1 %, men genom den höga andelen korta fragment ~ar 39% av 
materialet ej kunnat teknikbedömas. 

Längden och fördelningen av olika fragment tyder på att det förekommit en hel del 
stensmide inne i hyddans nordvästra delar. En stor del av de tillverkade 
avslagsfragmenten verkar även ha tillvaratagits och hamnat utanför det nu undersökta 
området. Den höga andelen korta fragment kan har troligen förstärkts genom 
innevånarnas trampning i området. Koncentrationen i ruta X 1003/Y 500 är förmodligen 
resterna av en verkstadsplats att döma av att det finns så hög andel korta fragment, längre 
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avslag samt vissa fragment ser ut att ha tillvaratagits i förhållande till de experiment som 
gjorts. Något som visar att en del av materialet kommit till användning, medan den 
kvarvarande koncentrationen troligen till stor del är ratat material. Jämfört med 
experimentserierna är materialet kraftigt underrepresenterat på s. k. attraktiva 
avslagsfragment av typen hela avslag, V/H- och mittfragment. Istället är det 
överrepresenterat av oidentifierade och korta kvartsfragment. 

3.4.2 KÄRNOR OCH FÖREMÅL I NORDÖSTRA DELEN AV ANLÄGGNING 6 

Totalt framkom det tolv kärnor i nordöstra undersökningsområdet av anläggning 6. Tre 
av dessa var plattformskärnor, åtta st. bipolära kärnor och en är svår att avgöra 
dominerande teknik på. Storleken på kärnorna varierar mellan 26-135 mm. 
Plattformskämoma är 56 mm. eller större. 
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Pig. 9. Diagrammet visar vilka typer av fragment som valts ut och använts som föremål. 

K vartsföremålen i detta område utgörs, som tidigare nämnts, till största delen av skrapor 
ca. 59% och trasiga skrapor ca. 10,5%. Vilket gör att skraporna utgör ca. 70% av 
materialet. För 48% har val av fragment till föremålen inte gått att konstatera (nr. 22 i 
diagrammet) till stor del beroende på att retuscheringen varit omfattande (frarnförallt på 
skraporna). Populära fragment att använda som föremål verkar dock vara hela avslag ca. 
16%, hela och proximala mittfragment ca. 21 %, hela V/H fragment 10,5% samt andra 
delar av V/H fragment 5,2%. Storleken på kvartsföremålen varierar mellan 15-70 mm, 
trasiga föremål finns ner till 11 mm. (Norberg 1995:19-21). Ca. 60% av föremålen har 
ett största mått på mellan 19-35 mm. De flesta av föremålen verkar vara tillverkade i 
stötkantsteknik 63,2%. Endast två eller 5,2% av dem i detta område är tillverkade av 
plattformsavslag båda utgörs av skrapor. En stor del 31,6% eller 12 av föremålen har det 
ej gått att teknikbestämma. 

3.4.3 SYDVÄSTRA UNDERSÖKNINGSOMRÅDET AV ANLÄGGNING 6 

I det sydvästra undersökningsområdet upptogs 34 m2 sammanlagt, totalt tillvaratogs 
1170 avslag varav 1076 utgjordes av kvarts. Den näst största mängden var av 
bergskristall (92 st.) i övrigt framkom även enstaka avslag i kvartsit, skiffer och 
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grönsten. Den totala andelen föremål från den här delen uppgår till 41 st. varav 32 st. av 
dessa är tillverkade i kvarts och fyra st. i bergskristall. En klar majoritet av föremålen 
utgörs av skrapor. 
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Fragm. 
Fig. 10. Fördelning i antal av olika fragment från sydvästra kvadranten anläggning 6. 

Den största andelen fragment som framkom i sydvästra undersökningsområdet var, som i 
den nordvästra delen, splitter och obestämbara fragment, totalt utgör de 38% av 
materialet. Den attraktiva gruppen utgörs av ca. 8% hela avslag (nr. 21), ca. 7,4% 
mediala delar av avslag (nr. 17), 11,6% distala delar av avslag (nr. 18), 4% hela V/H 
fragment (nr. 9), 4,4% städfragment (nr. 14), 3,6% proximala delar av avslag (nr. 16). 
Ca. 40% av fragmenten är mellan 3-10 mm. stora. Endast ca. 15% av dem är 20 mm. 
eller större, de största är 62 mm. För en stor del av fragmenten ca. 47% har ej 
reduceringsmetod gått att fastställa. Den vanligaste bearbetningstekniken tycks dock vara 
bipolär metod, totalt 38,6% medan fragment med plattform utgörs av 14,5%. På fyra av 
fragmenten noteras något som kan vara rödockra, dessa är mellan 16-34 mm. långa. 
vilket är större än genomsnittet. 

I rutorna X997-998/Y 499 framkom en gropanläggning innehållande en hel del 
kvartsfragment. I direket anslutning fanns även ett städ där bipolärt stensmide utförts. 
Materialet i anläggningen verkar utgöras av ratat kvartsmaterial. En stor andel av 
fragmenten utgörs av splitter och oidentifierade fragment (ca. 45%). De s. k. attraktiva 
fragmenten är kraftigt underrepresenterade i klassificeringen. Därtill kommer att en 
mycket hög andel korta fragment, ca. 60% av materialet är 11 mm. eller mindre. 
Bearbetningstekniken har varit svår att avgöra till stor del på grund av att fragmenten är så 
små, men både plattforms- och bipolär teknik finns representerade. Utseendet på 
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kvartsmaterialet gör att anläggningen 6:2 även kan sägas ha fungerat som avfallsgrop, dit 
man dumpat ratad kvarts. 

3.4.4 KÄRNOR OCH FÖREMÅL I SYDVÄSTRA DELEN AV ANLÄGGNING 6 

I den sydvästra delen av undersökningsområdet tillvaratogs 14 kärnor tretton av dessa bar 
spår från en bipolär reduktionsmetod (dessutom är två av de mindre retuscherade, fynd 6 
och 40) och en från plattformsbearbetning. Plattformskärnan är ganska liten, 37 mm, och 
kan även härröra från städteknik. De bipolära kärnorna är mellan 18-74 mm. 
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Fig. 11. Diagram som visar antalet föremål tillverkade av olika typer av avslagsfragment i 
sydvästra undersökningsområdet. 

Totalt finns 36 föremål i kvarts i den sydvästra delen av undersökningsområdet. De 
utgörs av en knacksten i kvarts, kan också vara en misslyckad bipolär kärna (se Callahan 
1987:52), knivar, mejslar, retuscherade avslag, skrapor gjorda av kärnrester, hela 
skrapor (ca. 47% av föremålen) och trasiga skrapor. Sammanlagt utgör andelen skrapor 
ca. 70% av föremålsinventariet. Den andel av föremålen som ej gått att klassificera 
(28,6% av föremålen) utgörs helt av trasiga skrapor och andra skrapor. Medan de 
skrapor som har identifierade fragment oftast är av hela mittfragment, V /H fragment, och 
proximala delar av V /H fragment. Övriga populära delar av kvartsfragment använda som 
föremål är hela mittfragment 17,6%, hela V/H fragment 17,6% och hela avslag 14,3%. 
Föremålen är till största delen tillverkade i stötkantsteknik (57,1 %) medan 14,3% är 
bedömda som tillverkade i plattformsteknik, för 28,6% av artefakterna har det ej gått att 
identifiera någon säker tillverkningsteknik. Stötkantstekniken finns mest representerad 
bland alla föremålen utom hos knivarna. De avslagsfragment som tillverkats med 
plattformsteknik och använts som föremål är hela avslag (nr. 21) och proximala delar av 
V/H fragment (nr. 10). Storleken på föremålen varierar mellan 17-62 mm, ca. 90% av 
föremålen finns dock mellan 17-33 mm. 
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3.4.4 SAMMANFA TINING AV KV ARTSANALYSEN FRÅN ANLÄGGNING 6 

I båda undersökningsområdena av anläggning 6 har stensmide förekommit. En hel del av 
de attraktiva avslagsfragmenten ( hela avslag, V/H fragment, mittfragment m. fl.) är klart 
underrepresenterade och har hamnat utanför undersökningsområdet. Medan andelen 
oidentifierade fragment och splitter samt kortare kvartsmaterial är överrepresenterat. Två 
verkstadsplatser syns med i huvudsak ratat material. Den ena var belägen i det nordöstra 
undersökningsområdet ca. två meter från härden (anläggning 6:1) och den andra i 
sydvästra undersökningsområdet ca. en meter söder om härden (se bilaga 4). Vid båda 
platserna för stensmide återfanns en hel del skrapor och andra föremål. Något som kan 
betyda att utslitna stenföremål avlägs~ats och nya satts in i samma skaft. För att få loss 
gamla föremål ur sina skaft kan man ha använt sig av härden för att värma upp gammalt 
hartslim, bränna av sentråd eller läderremmar (Keeley: 1982:799-800). Förutom det har 
en betydligt större andel av kvartsmaterialet avlägsnats från verkstadsplatsema än den 
råmaterialåtgång som de kvarlämnade föremålen på platsen krävt vid ersättandet av dem. 

Val av avslagsfragment och storleken på föremålen är tämligen likartad mellan de 
undersökta områdena. Föremålen är vanligtvis av hela avslag olika V/H- fragment och 
mittfragment. Längden varierar i huvudsak mellan 17-35 mm. i den sydvästra delen och 
mellan 19-35 mm i den nordöstra delen, något som tyder på att en stor andel av 
redskapen troligen varit försedda med skaft och inte handhållna. 

I båda delarna av vallen runt hyddbottnen som undersökts förekommer avslagsmaterial. I 
den nordöstra delen var mängden betydligt större och där fanns även föremål, något som 
nästan helt saknades i det sydvästra undersökningsområdet av anläggning 6. I detta 
området hade kvartsavfall deponerats i gropanläggningen (6:2), något som gör att den 
sekundärt kan sägas ha blivit en avfallsgrop. 

I båda undersökningsområdena framkom avslagsfragment med en kvarsittande rödaktig 
färg (rödockra?), dessa fragment tillhör de längre, men inte alltid till de som vanligen 
används som föremål. I etnografiskt kända sammanhang använd ofta den oretuscherade 
kvartsen för dess skärande egg bl. a. vid tatuering (Knutsson 1988b: 12-13 och där 
anförd litteratur). Man skulle även kunna tänka sig att dessa kvartsfragment använts vid 
ifyllning av ornamentik på trä horn eller ben. 

I 
3.5 Analys av kvartsmaterialet från anläggning 7 

Anläggning 7 utgörs av en s. k. boplatsgrop totalt undersöktes 4 m2 vid och i 
boplatsgropen eller ca. 25% av anläggningen. Dess inre mått ca. 4 m. i diameter med 
rund form, djupet är ca. 0.6 m. mätt från ursprunglig markyta. Fynd av en kniv i kvarts, 
32 kvartsavslag gjordes samt två kärnor. Ingen skärvsten framkom i anläggningen 
(Norberg 1995:9). 
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Totalt gick ca. 70% av materialet att klassificera inom ramen för analysen. Analysen av 
fragmenten visar på att 5 st. av dem är tillverkade i plattformsteknik, 17 st. i 
stötkantsteknik medan 10 st. har ej gått att bestämma bearbetningsteknik på. Den största 
gruppen av eftertraktade och användbara fragment utgörs av hela V /H fragment (nr 9) och 
hela avslag (nr. 21). Tillsammans utgör de 37,6% av hela avslagsgruppen. Nästa stora 
grupp är oidentifierade fragment (nr. 22) samt splitterliknande och laterala fragment (nr. 
24). Längden på fragmenten är starkt varierande 34% av materialet är 10 mm. eller 
mindre medan 25 % är 24 mm. eller större ( upp till 44 mm.). De kortare och lättare 
fragmenten förekommer i de djupare rensningsnivåerna, något som kan tyda på skilda 
deponerings tillfällen. 
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Fig. 12. Fördelning av fragment från anläggning 7. 

Det föremål som framkom i anläggning sju i form av en kniv är tillverkat i stötkantsteknik 
och utgörs av ett helt V/H. fragment (nr 9 ovan). De två kärnorna som tillvaratogs bär 
spår efter en reducering m. h. a. bipolär metod. Kvartsen, som i huvudsak, framkom i 
centrum av anläggningen är troligen inrasad eller deponerad i gropen vid ett senare tillfälle 
eftersom inga fragment var eldpåverkade. Kvartskniven tillvaratogs däremot i gropens 
vall och kan häröra från styckning av kött från röktorkad säl, bäver eller andra djur. 

3.6 Resultat av kvartsanalyserna 

Resultatet av kvartsanalysen för de tre områdena kom att i flera fall visa på både 
skillnader och likheter mellan hyddbottnarna (anläggning 5 och 6). 
Fragmenteringsanalysen visade att kvartsen i anläggning 5 till stora delar bestod av ett 
utvalt material och att något aktivt stensmide i de undersökta områdena av anläggningen 
inte gick att se i form av verkstadsplatser. Materialet visade även på en låg sekundär 
fragmenteringsgrad, exempelvis sådan som sker genom mänsklig aktivitet i bostaden 
såsom trampning. Spridningen av föremål, kärnor och avslagsfragment finns i två tydliga 
koncentrationer, en i det nordvästra och en i det sydöstra undersökningsområdet. 
Koncentrationerna tolkas som aktivitetsytor där bl. a. föremålen kan ha deponerats där de -
använts, en del gamla redskap kan ha tagits ur sina skaft och nya satts in. 
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Koncentrationen kan samtidigt betyda att flera hushåll delar på samma bostad .. Ytterst lite 
kvartsmaterial framkom utanför själva golvplanet och kvartskoncentrationerna (se bilaga 
4). 

Vid undersökningen av kvartsmaterialet från anläggning 6 framkom en delvis annorlunda 
bild. Här fanns rester av en verkstadsplats i båda de undersökta områdena där en hel del 
av kvartsmaterialet försvunnit och hamnat utanför undersökningsområdena. 
K vartsanalysen visar att verkstadsplatserna till stor del bestått av ratat material i form av 
en överrepresentation av oidentifierat material, splitter samt en förhöjd andel korta 
fragment. Vid båda verkstadsplatserna återfanns en hel del kvartsföremål och kärnor, 
något som antas betyda att ytterligare aktiviteter än stensmide har varit knutna till platsen. 
Bland annat att utslitna föremål avlägsnats ur sina skaft och nya skaftats in, något som i 
det avseendet liknar aktiviteterna i anläggning 5. I anläggning 6 låg dock verksamheten 
närmare härden i bostaden. 

K vartskoncentrationerna i anläggning 6 kan i grund och botten vara av samma karaktär 
som de i anläggning fem. Skillnaden består i valet av plats för att tillverka sina önskade 
avslagsfragment. I anläggning 6 har man tillverkat dem inne i hyddan medan man i 
anläggning 5 tagit med sig redan tillslagna kvartsfragment in i bostaden. Den rumsliga 
placeringen för koncentrationerna kan därför ha blivit något annorlunda i förhållande till 
härden. I anläggning 6 har man troligen sökt sig närmare härden och rököppningen i 
hyddan för att få ett bättre ljus vid stensmidet, men framförallt när man gjorde urvalet av 
vilka fragment som varit användbara. I anläggning 5 har troligen detta val gjorts utomhus 
och man har därför inte varit lika beroende av ljuset från eldstaden, kanske kan man 
istället också utnyttjat ljusinsläpp vid ingångarna om det funnits en i varje kortsida. 

Analysen av kvartsen i boplatsgropen (anläggning 7) visar att materialet verkar bestå av 
en blandning av både ratad kvarts, men även en hel del attraktiva avslag. Materialet verkar 
inte vara deponerat vid ett och samma tillfälle p. g. a. en omvänd stratigrafi. Framförallt 
ser det ut att ha blivit deponerat efter att man slutat elda i anläggningen, eftersom ingen 
kvarts i anläggningen var eldpåverkad. En kniv av kvarts tillvaratogs dock i vallen och 
kan ha samband med aktiviteterna i anläggningen. Det övriga kvartsmaterialet kan vara 
nedrasat, men troligare dumpat något som sekundärt gör anläggningen till en avfallsgrop. 

Resultatet av analysen visar bl. a. att inom och mellan de undersökta hyddorna kan man 
se olika beteende och strategier, något som även styrks av deponeringen av övrigt 
material såsom ben (se kap. 2.4). Likaså om hantverk i form av stensmide skall 
förekomma inomhus i vissa delar eller ej. Något som kan tolkas som att hyddorna 
organiserats på familjebasis. Hyddbotten nr. 5 ger både genom kvartsanalysen och 
genom sitt utseende med föremåls och stenkoncentrationer ett mer välordnat intryck, 
medan hyddgrund 6 har friare drag över sig när det gäller den rumsliga deponeringen (se 
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bilaga 4). Resultatet av detta kan bero,.på bosättningen längd, på förändringar över tid 
t. ex. om anläggningarna inte är samtida eller på ett löst regelverk kring dessa frågor. 
Båda hyddbottnarna hade bimodala avslags- och föremälskoncentrationer, på var sin sida 
om en härd belägen i de centrala delarna av hyddan, något som kan bero på att åtminstone 
två hushåll delat på en bostad. 
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4. Tidigare forskning 
4.1 Något om neolitikum i norra Norrland, norra Finland och Finmark 

Eftersom Saivaaraboplatsen (Raä 249) dateras till mellanneolitikum ca. 3400-3200 f. Kr. 
( se kap. 2.) kan det vara av intresse att ta upp något om de resultat forskningen kring 
denna tid lett till. Evert Baudou har i sin bok Norrlands Forntid (1992) satt rubriken "Ett 
självständigt Norrland" för perioden 4200-2000 f. Kr. (Baudou 1992:61). Med detta 
menar han att medan ekonomin i Sydskandinavien tog en ny form genom införandet av 
jordbruk levde ett jakt, fångst och insamlingsbaserat samhälle vidare i Norrland under 
neolitikum. Den mest märkbara utvecklingen i Norrland är, enligt Baudou (1992:62), att 
man börjar använda skifferredskap i stor omfattning. En annan karakteristisk grupp är de 
s. k. nordbottniska redskapen, vanliga även öster om Torne älv och med paralleller i 
södra Karelen. Bland fornlämningarna uppträder boplatsvallama som tidigare inte har 
någon motsvarighet under mesolitikum (1992:62-63). Baudous åsikt om Norrlands 
ställning under neolitikum uttrycks klart i följande citat: 

"Jämfört med förhållandena under mesolitikum är Norrland liksom hela Nordskandinavien 
självständigt gentemot Sydskandinavien i de materiella lämningar som arkeologerna har kunskap 
om." (1992:64). 

Baudou (1992:64) tror dock inte att Norrland skulle utgöra något enhetligt kulturområde 
under den neolitiska perioden. Skiftande ekologiska betingelser tvingar fram olika 
kulturtraditioner, spridning av olika föremål säger detsamma. Ett exempel på skilda 
kulturer skulle kunna vara upptäckten av den kamkeramiska boplatsen på Lillberget i 
Överkalix sn. som Baudou (1992:71) tror gör att man kan knyta ihop hela komplexet i 
Bottenvikens inre del till en särskild grupp inom den kamkeramiska kulturen under 
neolitikum, kontakterna österut fortsätter under epineolitikum och äldre metallåldern och 
gör även den senare kulturutvecklingen lättare att förstå. Andra forskare ( exempelvis 
Forsberg muntlig uppgift 1997) tror inte på att det har funnits någon särskild företeelse 
som kan kallas för kamkeramisk kultur med konkret samhällsrelevans.· Den materiella 
kulturen ingår däremot i en gemensam kulturell repertoar som används aktivt inom ett 
stort område och förmodligen olika inom skilda områden. De tre hittills kända 
kamkeramiska boplatserna i Sverige kan ses som en fortsättning på de östliga kontakter 
som funnits alltsedan mesolitikum. 

En annan boplats som Baudou (1992:73-74) tar upp är den vid Bjurselet vid Byske älv. 
Den visar på att små grupper av sydskandinaver slagit sig ner längs Västerbottens 
kustland någon gång före 2000 f. Kr. Kolonisationsförsöket verkar dock ha varit 
kortlivat och den inhemska befolkningen har övertagit boplatsen (Knutsson 1988_; 199). 
De sydskandinaviska boplatserna i Norrland verkar också ha hamna utanför de stora 

,, ,·: 
älvdalarna i relativf perifera lägen, vilket kan vara logiskt om det rör sig om invandrande 
grupper (Ramqvist 1992:50). ' • :-· • 

27 



Bosättningen i Norrlands inland antas under Neolitikum (4000- 2000 f. Kr.) utgöras av 
små stabila territorier med huvudsaklig lokalisering efter vattenlederna i älvdalarna 
(Lundberg 1985 :296, Forsberg 1996: 172). Broadbent (1979: 198) visade att även 
människorna vid kusten bättre kan ha klarat försörjningen inom ett litet område utan att 
flytta in i landet säsongsmässigt och de har troligen heller inte gjort det. Någon gång 
2000-1500 f. Kr. sker dock en fundamental förändring i ekonomin mot bl. a. en intensiv 
vildrensjakt och ett rörligare bosättningsmönster (Forsberg 1996: 172). 

Kring förhållandena i norra Finland är ännu ganska lite känt eftersom det mesta av 
materialet som publicerats är på finska. Tidigare har jag nämnt (se kap. 2.4) de fynd av 
stora passiva fångstredskap för fisk från Yli-li älvdalen (Nunez 1995:29-31) som är 
relativt samtida (477o±130 BP.) med boplatsen i Saivaara. På lite närmare håll i Kemi 
älvdal finns ett 50- tal lokaler med sammanlagt 930 st. under neolitikum kustbundna 
hyddbottnar. De två största boplatserna är Törmävaara med 315 hyddbottnar och 
Kauvonkangas med 285 hyddlämningar. Föremålen som framkommit är främst 
tillverkade i kvarts och lokal skiffer (Lundberg 1997:90 och där anförd källa). Enligt 
uppgift finns även samma typ av keramik (s. k. Pöljäkeramik) på dessa boplatser som i 
Saivaara. Denna keramik finns i östra och norra Finland och går under ett keramiskt 
komplex kallat Pöljägruppen (Edgrenffömblom 1993:104). Boplatserna på finska sidan 
anses utgöras av ett sparsamt material av yxor, mejslar, sänken mm. Kvartsmaterialet 
anses som formfattigt och keramiken utgörs av stora tunnväggiga asbestmagrade kärl 
med en skarpt inåtböjd mynningskant (1993:104-105). 

I Nordnorge har man genom en rad undersökningar längs kusten och en omfattande 
debatt kommit fram till en kronologi för materiell kultur i Varangerornrådet för tiden 
4500-1800 f. Kr. (Olsen 1994:48 och 52). Period 1 (4500-3700 f. Kr) definieras genom 
kamkeramik av Säräisniemi 1- typ och flathuggna och kantretuscherade spetsar med 
spetsig bas som framkommit på ett antal boplatser. Skifferredskap från den här tiden är 
relativt fåtaliga (1994:52). Den 2.a perioden (3700-3000 f. Kr.) karaktäriseras av att 
skiffern blir det vanligaste råmaterialet som används. Flathuggningstekniken och dess 
redskapsformer försvinner och även delvis råmaterialet som använts. Kamkeramiken av 
Säräisniemi I-keramiken och senare typer av kamkeramik är sällsynt (1994:54). Den 3:e 
perioden (ca 3200-2000 f. Kr) har till skillnad mot de två föregående inga definierande 
artefakter. Perioden karaktäriseras av en rik benteknologi. Ornamentik av benföremål blir 
vanligt och vissa stilar är karakteristiska för perioden. Lokala varianter av asbestkeramik 
uppträder både vid kusten och i inlandet. Det är även vid övergången mellan period 2 och 
3 som man vid kusten får en övergång från hyddor med en eldstad till större hyddor med 
två eller tre eldstäder (1994:55-58). 

Kring kronologin för den materiella kulturen under neolitikum i Finnmark finns även en 
hel del social teori utarbetad (Olsen 1994:76-99 m. fl). Det är troligen möjligt att upprätta 
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liknande kronologier och sociala teorier för övre Norrland. Med hjälp av den betydligt 
kraftigare landhöjningen som finns längs Norrlands och Finlands nordvästra kust skulle 
de till och med kunna synas tydligare än de gör i Finnmark. Materiella, sociala och 
ekonomiska förändringar borde vara lättare att avgränsa i dessa områden så länge 
bosättningarna följer förändringarna i havsnivån. Forskningssituationen för övre 
Norrlands kust är ännu tämligen ny (se kap. 1) och innehåller därför en oerhörd 
forskningspotential rent arkeologiskt, förutsatt att ekonomiska medel avsätts för den. 

4.2 Några tidigare boplatsanalyser i Norrland 

Rumsliga analyser på förhistoriska boplatser sker vanligen med olika syften inom jakt 
och fångstsamhällen för att sedan presentera en tolkning av det studerade samhället. Den 
ena analysen försöker avgöra vilken typ av boplats det är (basboplats, jaktstation, 
samlingsboplats mm.) En andra försöker identifiera var och vilka aktiviteter som skett på 
och vilka som lyser med sin frånvaro på boplatsen (aktivitetsanalys). En tredje kan utgå 
från att försöka hitta skillnader och/eller likheter mellan vad som har kan vara spår efter 
män och kvinnor på en boplats. 

Forsberg (1985,1988) lade märke till bimodala koncentrationer av avslag som kunde bero 
på begränsade utrymmen i bostaden uppdelade på två områden för stensmide. På de flesta 
boplatser är avslagskoncentrationer och stora avslag negativt korrelerade till varandra 
vilket enligt honom tyder på att större avslag är använda som redskap, vilket också 
betyder att de försvinner från tillverkningsplatsen vid olika tillfällen. De 
kvartsdominerade boplatserna visar även de upp bimodala avslagskoncentrationer, men 
dessa är större 8-12 m. långa och 4-5 m. breda (1988:85). 

Erik Sanden (1987:30 och 34) visade i samband med sin rumsliga analys av en 
hyddbotten (Norpan Il) i det numera riksbekanta Voullerim att skrapornas eggvinklar har 
haft en direkt betydelse för sina användningsområden. Sanden (1987:46) kunde även 
konstatera att avslag och föremål återfanns koncentrerade i flera fall till anläggningar både 
i och utanför hyddan. 

Rydström (1986: 102) sökte i sin rumsliga analys av en skärvstensvall en avgränsning 
utgjord av ett fyndtomt område där sovplatserna i hyddan skall ha varit. 
A vfallsdeponeringen i bostaden följde ett mönster på så sätt att skärvs ten och benmaterial 
låg i samma områden, medan avslag och föremål ligger tillsammans i andra områden. 
Utstädningar verkade även vara färre vid det som antas ha varit sovplatsen. I de tre 
undersökta skärvstensvallarna låg dessa platser på motsatt sida av ingången till bostaden. 
Flera etnografiska paralleller som hon hänvisar till skulle uppvisa samma sak (1986: 103). 

Bergman (1995: 188) menar att boplatserna kan ha en ordinarie redskapsuppsättning där 
exempelvis tunga redskap tillhör de som man inte tar med sig i samband med flyttningar. 
De kvarlämnade redskapen börjar åter användas nästa gång man besöker platsen. Förslag 
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på redskap som lämnas kvar är klubbor med skaftränna, mejslar och brynen. Hon 
(1995:192) använder sig även av tre olika boplatstyper där Saivaara med sitt 
redskapsinventarium enligt hennes definition skulle kunna utmärkas som en 
exploateringslokal: Små fyndmängder, låg funktionell variationsbredd, hög grad av 
primärt avfall och små depositionsytor där enskilda aktivitetsplatser kan urskiljas. Hon 
nämner dock att boplatsytan vid en basboplats blir betydligt större, något som väl 
stämmer in med Raä 249. 

Sammanfattningsvis kan man säga att Forsbergs (1988:85) hypotes om att bimodala 
avslagskoncentrationer beror på begränsade utrymmen i bostaden även syns i Saivaara. 
Likaså kan man se att ibland syns kvartskoncentrationer vid anläggningar som Sanden 
(1987:46) konstaterade, i det här fallet vid anläggning 6:2. Saivaaras stenmaterial passar 
in i vad som är utmärkande för en exploateringslokal enligt Bergmans (1995: 192) 
definition, men rent kontextuellt med alla anläggningar har nog lokalen använts mer än 
så. En syntes utifrån Bergmans (1995:192) resonemang om olika typer av boplatsers 
karakteristiska skulle kunna vara att Saivaaraboplatsen en gång varit en basboplats, men 
ser ut som den gör materiellt på grund av att den (eller de hittills undersökta delarna) 
användes under en kortare tidsrymd. Den här slutsatsen styrks även av den tidigare 
forskningen vid platsen och från undersökningsresultaten 1994 och 1995 (se kap. 2.1 
och 2.2). Sturk (1992:4) argumenterade för en relativt kort bosättningsperiod och 
samtidighet hos anläggningarna utifrån en relativt snabb landhöjning i området. Den 
fosfatanalys som gjordes på Raä. 249 visade även den på genomgående mycket låga 
värden (Skålberg 1994:54). 
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5. Avslutande diskussion 
Enligt Schanke (1994: 115) skall man inte döma teknologisk nivå i ett förhistoriskt 
samhälle utifrån mat~riell kultur så att exempelvis en liten variation bland de bevarade 
artefakterna blir tolkade som tecken på en låg teknologisk nivå. Det viktigaste enligt 

. henne är människorna bakom handlingarna och den kunskap de besitter. Med detta 
resonemang menar hon att de flesta jakt och fångstsamhällen befinner sig på en mycket 
avancerad teknologisk nivå i form av kunskap om naturen och kunskap om tekniker för 
insamling av olika typer av naturresurser (1994:115). 

En syn på jakt och fångstsamhällen som den ovan gäller säkert i de fall en arkeolog eller 
annan människa från industrisamhället skulle råka brunna i ett förhistoriskt (hur det nu 
skulle gå till) eller nutida jakt och fångstsamhälle. De människor som levde under 
förhistorien kände inte till sin avancerade teknologiska skicklighet som Schanke ovan 
nämner i fråga om natur och insamlingstekniker. I vart fall räknades förmodligen inte 
teknologin bland dem själv!! som avancerad. Dessa s. k. tekniker var något som 
generation efter generation i huvudsak lärde sig under sin uppväxt från övriga 
medlemmar och genom att själva iaktta och prova på. För oss ter sig förhistoriska 
tekniker oftast som avancerade, men det beror till största delen på att de försvunnit från 
vår kunskapsbank därför att de inte längre används. Jag håller dock med Schanke 
(1994:115) om att det bevarade arkeologiska materialet ofta avslöjar lite om de· 
teknologiska lösningar och kunskaper som funnits i de samhällen som studeras. 

För mig framstår det som troligt att det alltid funnits skillnader mellan individer i hur bra . 
man är på att utföra olika saker. Det gäller såväl inom olika hantverksaktiviteter som 
konstnärligt eller inom jakt, fisk och insamling. T. ex. har man säkert sett stora skillnader 
mellan olika människor i deras förmåga att träffa ett föremål med pilbåge, spjut, 
stenslunga eller varför inte som i nutid med gevär. Att grad av talang och känsla för att 
utföra saker varierar mellan människor noteras idag och har så även förmodligen gjorts i 
ett förhistoriskt samhälle. För människor idag vet vi att det kan få olika konsekvenser hos 
omgivningen i form av syn på personen och utnyttjande av dennes talang. Troligen har ett 
förhållningssätt till sådana människor funnits även i förhistoriska samhällen åtminstone i 
samband med att gruppen utövat något där man har haft någon eller några speciellt 
duktiga individer. Den ovan beskrivna skillnaden mellan människor är dock tämligen 
abstrakt och svår att lägga in i en tolkning av ett arkeologiskt material. Det är inte heller 
säkert att dessa individer påverkar samhällets (till idag) bevarade materiella kultur i någon • 
högre grad särskilt om deras ledarskap eller auktoritet endast har varit tillfälligt och vid 
givna situationer. 

Enligt antropologiska studier förekommer skillnader mellan könen i deras 
handlingsmönster och status för vissa aktiviteter även i egalitära samhällen, några av 
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dessa går att spåra i ett arkeologiskt materiai (Engelstad 1991:51 och där anförda källor). 
Tyvärr skildrar mycket av det antropologiska arbetet bara det manliga beteendet i 
samhället (Engelstad 1991:51). Rent generellt har man struntat i att studera könsrelaterade 
sätt att bete sig inom ett hushåll i etnoarkeologiska undersökningar. Likaså har man 
ignorerat skillnader i sättet att använda och se på den omgivande miljön mellan olika 
grupper av individer (1991:51). 

Vill man se vilka krav som ställs på befolkningen kan man bl. a. titta på vilka lämningar 
som finns kvar från berörd tidsperiod. Forsberg (1989:60-62) har diskuterat 
jaktstrategierna sedda över lång tid och bl a sett en ökning i antalet 14c dateringar av 
fångstgropar under neolitikum, vilket han tolkar som en ökning användandet av passiva 
fångstredskap. Lundberg (1986:90) ser även en rumslig koppling mellan de mer 
sedentära bosättningarna (de s. k. skärvstensvallarna) under neolitikum och 
fångstgroparna . Under tiden för bosättningen i Saivaara verkar det också som om jakten 
och fisket till stor grad skett genom passiva fångstredskap såsom fångstgropar, fällor, nät 
och ryssjor. De passiva fångstmetoderna ställer i viss mån lägre krav fysiskt och psykiskt 
på deltagarna och kan därmed också avdramatisera verksamheten en del, åtminstone så 
länge anläggningarna fångar sitt byte. I stället ökar kravet på organisering vid de 
gemensamma arbetsinsatser som krävs vid anläggandet och vittjandet av olika 
anläggningar. 

Vid Saivaara har det ännu inte framkommit så många tecken i källmaterialet mot passiva 
jakt- och fångstanläggningar förutom ett par nätsänken, men mängden aktiva redskap i 
form av pilspetsar och spjut är också liten (se kap. 2.1 och 2.2). Här finns problem som 
att projektiler i kvarts kan vara svåra att identifiera vid arkeologiska undersökningar och 
att spetsar i organiskt material riskerar att ha försvunnit genom nedbrytning. På finska 
sidan har dock (som tidigare nämnts i kap. 2.4) stora passiva fångstanläggningar för fisk 
påträffats inom samma tid som boplatsen i Saivaara varit använd. 

Vad man i övrigt kan se konkret i det arkeologiska materialet från neolitikum är bl a. olika 
typer av tekniker för att bearbeta stenmaterialet och användande av olika råmaterial. 
Under neolitikum börjar man att tillverka bifacialt bearbetade stenredskap i främst 
Sydskandinavien (tekniken finns redan under paleolitikum i Sydeuropa), I Norrland 
förekommer den ännu endast på ett fåtal boplatser från den här tiden. En av dessa 
boplatser är Lillberget, ca. 100 km. sydväst om Saivaara, i Överkalix sn. (Halen 
1994:106, Färjare 1996:92). Tekniken slår igenom på allvar i Norra Skandinavien först 
under slutet av neolitikum ca. 2000 f. Kr. och då med i huvudsak kvartsit som råmaterial 
samt i samband med att bosättningsmönstret ändras mot ett mera rörligt (se kap. 4.1). I 
Finland och i ryska delen av Karelen är den däremot vanligt förekommande på s. k. 
karnkeramiska boplatser. I norra delarna av Onegasjön vid Orovnavolok finns bifaciala 
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spetsar redan under mesolitikum innan kamkeramiken introduceras i området (Filatova • 
1992:23). 

Den bifaciala tekniken utgör en klar förändring i sättet att bearbeta sten och ställer högre 
krav på talang, känsla och råmaterial än andra tekniker. För att spridas effektivt och 
bevaras har troligen äldre stensmeder lärt ut bearbetningskonsten, som sker efter vissa 
steg, åt yngre lärlingar. Av dessa har dock troligen inte alla blivit lika bra stensmeder på 
grund av den relativt höga svårighetsgraden vid produktionen av större och tunnare 
spetsar (Johansson 1993: 17, 28). Andra begränsningar är det stora redskapsspill som 
sker vid produktion av bifacialt tillverkade stenredskap. Därför bör tillgången på 
råmaterial vara god vid utbildningen. Det bifaciala hantverket måste även underhållas 
kontinuerligt för att smidet skall ligga på topp. För nutida stensmeder innebär det ett 
dagligt praktiserande (muntliga uppgifter Johansson). 

Råmaterialet vid bifacialt stensmide är vanligen kvartsit eller flinta och finns långt ifrån 
överallt, därför kan även system för distribution av antingen färdiga föremål, halvfabrikat 
eller råmaterial ha upprättas. Kvarts däremot finns nästan överallt i landskapet och att 
döma av de kortexfynd som finns på kärnor och provblock från undersökningarna på 
Raä. 249 så har en hel del lok~t kvartsmaterial använts. 

Tillverkningsteknik kan vara ett bättre sätt att identifiera etniska grupper i ett arkeologiskt 
material än studier av föremålen. Eftersom det finns ett antal sätt att tillverka ett visst 
föremål på. Själva tillverkningstekniken bör vara mer traditionsbunden än föremålen, då 
man ej byter teknik på samma sätt som med färdiga produkter (Westfal 1976:18-19 och 
där anförd källa). Knutsson (1988a) kunde bl. a. genom att studera tillverkningsteknik, 
råmaterial, synen på råmaterialet och användandet belägga en Sydskandinavisk 
invandring till vissa områden längs Västerbottens kustland under slutet av neolitikum. 
Likartade teknologiska innovationer kan dock inträffa på olika platser utan kontakt med 
varandra förutsatt att de materiella förutsättningarna finns för att de skall kunna uppstå. 
Ibland händer det att man trots allt tillämpar en kunskap även om förutsättningarna för 
den är mycket dåliga och rent funktionella aspekter saknas. Tekniken har då troligen blivit 
något som ingår i samhällets kulturella repertoar, exempel på det skulle kunna vara den 
lokala produktionen av bifacialt slagna mandelfomade pilspetsarna i kvarts på Lillberget. 

På Saivaaraboplatsen finns åtminstone fem olika tekniker att bearbeta sten, dock inte 
någon bifacial reduktionsmetod. Dessa är genom slipning som förekommer på ett fåtal 
stenar i bl a. skiffer och grönsten. Den andra kallas bearbetning genom 
plattformsmetoden, den tredje och vanligaste bearbetningsmetoden på Saivaara är' 
stötkantsteknik eller bipolär metod, den fjärde benämns städmetod (svår att identifiera) 
nummer 2-_4 har använts på kvartsmaterialet i undersökningen. En femte och minst vanlig 
som sker genom s. k. bultning har återfunnits på några nätsänken av bergart. Samtliga 
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dessa sätt att reducera och forma stenmaterialet är mycket enkla att lära sig. Förmodligen 
har en mycket stor del av befolkningen oavsett ålder eller kön kunnat framställa de olika 
föremålen själva om de velat det. Övriga föremål som tillverkats i horn, ben, trä, gräs, 
näver eller andra organiska material samt keramik är inte heller svåra att lära sig tillverka, 
men för den skull kan säkert en viss uppdelning ha skett i vem eller vilka som gjort olika 
föremål och göromål. 

En del av tolkningen är att den stenteknologi som vi hittills hittat på boplatsen Raä. 249 
var relativt enkel att tillverka föremålen i, vilket innebär att de allra flesta på boplatsen har 
kunnat producera dem. Det är möjligt att stensmidet och stenredskapen på 
Saivaaraboplatsen inte tillmätts något större värde än det rent praktiska och funktionella. 
Det huvudsakliga råmaterialet finns dessutom lokalt och råvarubrist har därför endast 
behövt uppstå vintertid. Det kan ha varit så att färdigheter inom jakt, insamling och 
eventuellt andra hantverk istället har tillmätts större social betydelse och värde. Det syns 
dock ännu inte i det bevarade materialet som hittills framkommit vid undersökningarna. 

Klimatet vid tiden för Saivaaralokalens användande var också tämligen gynnsamt. 
Medeltemperaturen kan ha varit ett par grader högre än idag. Vattenmängden i 
Bottenviken var betydligt större eftersom havet stod ca. 55 m. över nuvarande nivå, 
något som troligen inneburit att havet aldrig frös till ens under vintern. Saltmängden i 
havet var större något som gör den marina produktionen högre än idag (Broadbent 
1979: 166-168). Vid Saivaara har ännu inga pollenanalyser utförts, men de som gjordes 
vid Lundforsboplatsen visar på ett gynnsamt klimat, med frodig växtlighet och kortare 
vintrar än dagens (Broadbent 1982:47-49). 

Man kan dock ifrågasätta om det verkligen var en sån avspänd och gynnsam situation på 
boplatsen. Det beror bl a. på om det fanns utrymme för ytterligare expansion det vill säga 
om det fanns ännu mer "ledig" mark och om man fortfarande konsumerade betydligt 
mindre än återväxten (s. k. ekologisk balans). Om dessa gränser redan var nådda vid 
boplatsens uppförande fanns redan den stress som kan uppstå när "överbefolkning" eller 
överkonsumtion råder. Det finns nordamerikanska etnografiska exempel där en kustnära 
semisedentär jakt och fångstbefolkning får en i våra ögon extrem utveckling med 
exempelvis slavar och hierarkiska sociala strukturer (Olson 1967 :53-55). I ett 
arkeologiskt material kan det kanske ta sig uttryck som vid undersökningarna 1996 av 
den karnkeramiska boplatsen vid Lillberget i Överkalix sn. (Raä 451). Där framkom vid 
en grav bl. a. speciellt tillverkad keramik som gravgåva (Färjare, Wikström 1997: 13). 
Något som vid etnografiska exempel ofta utgår från hierarkiska tankegångar och endast 
ges till speciella medlemmar i samhället med särskild status inom mera komplexa jakt och 
fångstsamhällen (Knutsson 1995:89). Detta tillsammans med den lite mer krävande och 
importerade (troligen också i form av ett antal människor) stenteknologin, kan tyda på att 
ideologin och samhällsstrukturen ändrats något från mesolitikum. 

34 



Enligt Schanke (1994:222) spelar materiell kultur en central roll när det gäller markering 
och symbolisering av kulturell egenart. En viktig del av en etnisk gränsmarkering baseras 
också på bruket av materiella symboler (1994:222). Något som kan betyda att 
människorna på Lillberget hade ett omfattande kontaktnät med andra grupper och därför 
manifesterar sin grupptillhörighet extra på platsen. Detta har inte nödvändigtvis behövts i 
ett område där det är längre till grupper som hävdar annan tillhörighet, Saivaaraboplatsen 
kanske låg inom ett sådant område. 

Saivaaraboplatsen uppvisar ännu inga klara strukturer_ mot ett hierarkiskt samhälle i 
källmaterialet snarare tvärtom. Det bevarade materialet visar i mina ögon på ett mer 
egalitärt samhälle. Teknologin som används är enkel men funktionell. Råmaterialet är i 
hög grad lokalt och inget direkt exotiskt material förekommer. Organisationen i hyddorna 
tycks grundas på en familjebasis, med vissa gemensamma drag. Dessa är bl a. att: 

1 Hyddorna är helt eller delvis nedgrävda i marken. 2. Det finns en härd i de centrala 
delarna som utmärks genom en skärvstenspackning. 3. Den till största delen av det 
använda stenmaterialet är lokalt och av kvarts. 4. Bimodala koncentrationer av 
kvartsmaterial förekommer i båda hyddorna på var sin sida om den i centrum belägna 
härden något som kan betyda att flera hushåll bor tillsammans. 

Även om man ser arkitekturen som något mer än en förklaring till tekniska och 
miljömässinga faktorer, så anser jag att Raä. 249 fortfarande uppvisar låg grad av 
komplexivitet ( se Berggren 1994:5-6 och där anförd litteratur). Visserligen har 
bostäderna varit olika stora och det finns ett antal ytterligare anläggingar 
(ekonomibyggnader), men, detta kan även ses ur olika hushålls behov. Vidare 1 saknas 
synliga tecken för det som brukar användas för identifieringen av en,segme~te!ad kultur: 
Segregation av könen, olika åldersgrupper och al<.tivitetsområden, arbetssptci~lisering, 
specialicering i hierarkier m. m.(1994:6). Egalitära samhällen kännetecknas enligt qen här 
teorin av ouppdelade rum, där de flesta aktiviteter sker runt en härd, med ett fåtal speciella 
aktivitetsområden och ett fåtal materiella signaler där rutinen bestämmer beteendet i 
rummet (1994:6) 

Till uppsatsen gjordes i början en rad frågeställningar i kapitel 1.4 dessa besvaras i den 
mån det går mer precist i detta kapitel. 

Den första frågeställningen: Säger det bevarade materialet något om vilken/vilka årstid/er 
hyddan varit använd? 

Denna fråga kan besvaras med: inte ännu bl. a. eftersom det osteologiska materialet ännu 
inte är helt analyserat (se kap. 2.4). Det finns dock olika indikationer för årstider. På 
grund av att anläggningarna är nedgrävda anlades de ursprungligen någon gång under 
sommaren eller hösten innan tjälen infunnit sig. Nedgrävda huskonstruktioner hör dock 
både arkeologiskt och etnografiskt samman med områden där vintrarna är kalla och de är i 
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samtliga fall vinterhus (Lundberg 1997: 100) Kött och fett av säl och bäver är särskilt 
viktigt vintertid på grund av sitt höga energiinnehåll, på boplatsen förekommer de i 
benmaterialet. I båda hyddorna finns tämligen outnyttjade provblock, samt kärnor något 
som behövs vintertid då råmaterial till stensmide annars är svårt att anskaffa. Anläggning 
5 har även som det ser ut inlagd sten längs ena långsidan som kan tänkas vara ett lager för 
vinterbruk vid matlagnings-, värme-, extraktions- eller torkningsprocesser. 

Vidare ställdes frågan: Vilka naturliga och kulturella processer påverkar kvartsmaterialets 
utseende? 

Materialet påverkas dels av naturliga processer i form av kemisk och mekanisk 
nedbrytning såsom frostlyftning något som i vissa fall gör att det lättare och mindre 
materialet har en tendens att hamna högre upp (Broadbent 1979:36). Detta fenomen 
verkar inte ha påverkat kvartsen i Saivaara nämnvärt, troligen beror det på en bättre 
drenerad jord samt en lägre marktillväxt. K vartsenmaterialet påverkas även genom 
kulturella processer d. v. s. den mänskliga aktiviteten på boplatsen såsom exempelvis 
trampning och det påverkas slutligen när arkeologer börjar att hantera det. 
Trampningsskador är något som man tror sig kunna se i materialet genom en kvartsanalys 
bl. a. genom en förhöjning av olika typer av rnittfragment, samt en högre andel korta 
fragment än i normala fall. I anläggning 5 visade analysen på att kvartsfragmenten inte 
skadats i någon nämnvärd utsträckning genom trampning. Resultatet tolkas som att 
materialet förmodligen varit skyddat till som till exempel i behållare, samt att 
användningstiden av hyddan förmodligen varit kort. I anläggning 6 där spridningen och 
mängden kvartsfragment är större syns en större andel av olika medialc!-fragment, något 
som tyder på att de varit mer utsatt till när människorna rört sig i bostaden och på så sätt 
fragmenterats ytterligare. 

I vilken mån har stensmide förekommit i de undersökta anläggningarna? 

Säkert aktivt stensmide visade sig endast ha förekommit i någon högre grad i anläggning 
6. I anläggning 5 utgörs förmodligen det mesta av materialet av utvalt avslagsmaterial 
hämtat från verkstadsplatser utanför det undersökta området. En hel del av de 
oretuscherade fragmenten från denna anläggning kan antas ha använts som föremål där 
vidare bearbetning inte varit nödvändigt, kanske kan man få det bekräftat genom en 
högförstoringsanalys (se kap. 3). Anläggning 7, som antas utgöra en rök och 
torkanlägging, har fått det huvudsakliga kvartsmaterialet i anläggningen tillfört sekundärt 
eftersom det saknade spår från eldpåverkan. I anläggningen var även materialet 
stratigrafiskt omvänt med det lättare och mindre materialet konsekvent i lägre nivå än det 
tyngre något som kan tala för olika deponeringstillfällen, eller inrasning. I vallen till 
anläggning 7 tillvaratogs dock en fin kniv av kvarts som troligen använts vid aktiviteter i 
och kring anläggningen. 

36 



Vad kan man dra för slutsatser kring stensmidet? • •'k, • 
,'Ji 

Stensmidet som tillämpas på Saivaaraboplatsen utgörs av en stenteknologi som blir vanlig 
på norrländska boplatser redan under slutet av mesolitikum, så tradition bakåt finns. 
Själva teknikerna som använts att bearbeta sten på boplatsen är mycket enkel och kräver 
inga specialister eller längre inlärning. Råmaterialet finns i huvudsak lokalt och behöver 
således inte fraktas över något distributionsnät. En tolkning av dessa resultat är att 
stensmidet på boplatsen knappast tillmätts särskilt stor social betydelse utan föremålen är 
tillverkade i huvudsak för sina rent funktionella och praktiska egenskaper. Förmodligen 
består kvartsmaterialet också av ett stort antal föremål där vidare retuschering inte 
behövts. Stensmide har inte förekommit i båda undersökningsområdena av anläggning 5 
medan det finns klara indikationer på det i båda undersökningsområden av anläggning 6 
(se kap. 3). Hyddbotten nr. 5 ger både genom kvartsanalysen och genom sitt utseende 
med föremåls- och stenkoncentrationer ett mer välordnat intryck, medan hyddgrund' 6 har 
friare drag över sig när det gäller den rumsliga deponeringen. Resultatet av detta kan bero 
på bosättningen längd men även på förändringar över tid om anläggningarna inte är 
samtida. 

Sekundärt kring analysen av stensmidet tillkom även en rumslig tolkning. 
K vartskoncentrationerna i anläggning 6 kan i grund och botten vara av samma karaktär 
som de i anläggning fem. Skillnaden består i valet av plats för att tillverka sina önskade 
avslagsfragment. I anläggning 6 har man tillverkat dem inne i hyddan medan man i 
anläggning 5 tagit med sig redan tillslagna kvartsfragment till platsen. Den rumsliga 
placeringen för koncentrationerna kan därför ha blivit något annorlunda i förhållande till 
härden. I anläggning 6 har man troligen sökts sig närmre härden och rököppningen i 
hyddan för att få ett bättre ljus vid stensmidet, men framförallt när man gjorde urvalet av 
vilka fragment som varit användbara. I anläggning 5 har troligen detta val gjorts utomhus 
och man har därför inte varit lika beroende av ljuset från eldstaden, kanske kan man 
istället också utnyttjat ljusinsläpp vid ingångarna om det funnits en i varje kortsida. 

I anläggning 6 där urvalet av fragment skett vid härden till stor del kan detta ha fått den 
konsekvensen att man vid ett urval slängt i från sig ratade kvartsfragment för att slippa 
bedöma dem igen. Detta kan ha skett i flera riktningar, en del verkar ha hamnat i 
anläggning 6:2 andra ut mot vallarna en del kanske in i härden, förmodligen kan en hel 
del även ha åkt ut genom ingången (ingångarna) till hyddan eller genom. rököppningen 
och hamnat på hyddans tak eller i närheten. I det nordöstra undersökningsornrådet 
framkom en hel del avslagsfragment redan vid avtorvningen, dessa skulle i så fall utgöras 
till stor del av ratat material från tillverkningsplatsen i sydvästra delen av hyddan som åkt 
ut genom rököppningen vid anläggningen 6:2 och hamnat på taket i den norra delen. Ett 
sådant mönster kan vara synligt vid anläggning 6, men saknas kring anläggning 5 på 
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grund av att man där i huvudsak redan haft ett utvalt material som man inte kastat bort så 
mycket av. 

Hur kan man förklara skillnaderna i mängden föremål och avslagsmaterial mellan 
hyddorna? 

Kring den här frågan kan många hypoteser framföras. Klart är dock att man i hydda 5 
och 6 haft skilda sätt att bete sig på inomhus i vissa lägen. Såsom huruvida stensmide 
skall förekomma i bostaden, samt hur man deponerat sitt kvartsavfall. Andra tänkbara 
förklaringar till skillnaderna är användandet i tid av • anläggningarna samt att 
anläggningarna har haft olika funktioner. Sociala skillnader kan synas här om t. ex. en 
viss grupp i samhället av någon anledning inte skulle ägna sig åt stensmide i någon form, 
samt ha en striktare avfallsdeponering. Dessa bodde i så fall i det vi nu kallar anläggning 
5. Det aktiva stensmidet i anläggning 6 har varit en bidragande orsak till den stora 
skillnaden i antal kvartsfragment, en klar minoritet av dem som bildas vid stensmide kan 
anses som användbara. Tittar man däremot på antalet föremål i kvarts i anläggning 6 och 
5 så är skillnaderna inte så stora. Förmodligen behöver inte skillnaden i användningstid 
hos de båda anläggningarna heller vara stor. 

Ytterligare en sekundär effekt vid studiet av stensmidet blev att Saivaaras stenmaterial 
passar in i vad som är utmärkande för en exploateringslokal, enligt Bergmans (1995: 192) 
definition, men rent kontextuellt med alla anläggningar och boplatsens omfattning antas 
lokalen till att ha använts mer än så. En tolkning utifrån Bergmans (1995:192) 
resonemang om olika typer av boplatsers karakteristiska är att Saivaaraboplatsen en gång 
varit en basboplats, men ser ut som den gör materiellt på grund av att den (eller de hittills 
undersökta delarna) användes under en kortare tidsrymd. Alternativt kan den materiella 
kulturen ha bestått till en i mycket stor del av organiskt material, samt att boplatsen 
övergavs under organiserade former. Något som försvårar bedömningen av 
bosättningens längd. 

Kan man utveckla hypoteser kring samhällsstrukturer genom att analysera stenteknologi 
och råmaterialanvändning? 

Enligt min mening kan man det åtminstone ibland och till en viss del. Genom att jämföra 
olika stensmidestekniker kan man se att den bifaciala tekniken utgör en klar förändring i 
sättet att bearbeta sten och ställer högre krav på talang och känsla, samt råmaterial än 
andra (vissa spåntekniker är också mycket svåra att behärska). För att spridas effektivt 
och bevaras har troligen äldre stensmeder lärt ut bearbetningskonsten, som sker efter 
vissa steg, åt yngre lärlingar. Av dessa har dock troligen inte alla blivit lika bra 
stensmeder på grund av den relativt höga svårighetsgraden (Johansson 1993:17, 28). 
Andra begränsningar är det stora redskapsspill vid produktion av bifacialt tillverkade 
stenredskap. Därför bör tillgången på råmaterial vara god där inlärningen sker och/eller 
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ske med ett begränsat antal utövare. Råmaterialet vid bifacial redskapsproduktion, 
vanligen kvartsit eller flinta, finns långtifrån överallt och därför måste även ett system för 
distribution av antingen färdiga föremål, halvfabrikat eller råmaterial upprättas, ett visst 
prospekteringsarbete kan också behövas. I ett sådant system blir stensmederas aktiviteter 
ett hantverk med lärlingar. Deras status i samhället behöver inte öka, men de som kan 
leda byråkratin bakom och organisera produktionskedjan kan sitta på en rätt stor 
maktposition. 

På Saivaaraboplatsen syns hittills inga spår av en sådant samhälle i stenmaterialet. 
Tvärtom är teknologin enkel, men funktionell och kan utövas av de flesta av .gruppens 
medlemmar. Det huvudsakliga råmaterialet finns lokalt, i stor mängd och behöver således 
inte transporteras. Bearbetningstekniken har traditioner tillbaka till slutet.av mesolitikum i 
området och är inte någon ny företeelse. Ingen typ av organisatorisk struktur behövs för 
utövandet något som kan peka på att samhället även i övrigt har varit mer egalitärt. En 
tolkning som kan styrkas av den fria avf allsdeponeringen mellan hyddorna samt att de är 
olika organiserade i vissa aktiviteter såsom stensmide. De undersökta hyddorna (5 och 6) 
har haft skilda sätt att hantera avfall, i anläggning 6 finns ben, skärvsten och 
kvartsfragment i sådan mängd att de utgör stora delar av den nordöstra vallen runt 
hyddan. I anläggning 5 finns nästan inget avfall deponerat i vallarna och benmaterial 
återfanns endast i härden (se kap. 2.4, 3 och bilaga 4). Den fria deponeringen av 
benrester kan tyda på låg religiös betydelse samt att det för tillfället finns gott om 
bytesdjur. Deponeringen av avfall i övrigt verkar utgå från invånare i varje hydda. Likaså 
om hantverk i form av stensmide skall förekomma inomhus, i vissa delar eller ej. Något 
som kan tolkas som att hyddorna organiseras på familjebasis. 

39 



6. Sammanfattning 
I det inledande kapitlet redogörs kort för bakgrunden.till undersökningarna-i på Raä. 249. 
Vidare inom ramen för detta presenteras även syften, målsättning, avgränsningar, 
frågeställningar samt material metod och teori för uppsatsen. 

I det andra kapitlet presenteras de hittills gjorda arkeologiska undersökningarna på 
platsen, samt de utförda analyserna i form av 14c dateringar och osteologiska analyser. 

I kapitel tre påbörjas själva analysen av kvartsmaterialet genom en diskussion kring den 
påverkan som materialet utsätts för genom naturlig och kulturell påverkan. Därpå följer en 
analys av materialet i anläggning för anläggning. Analysen avslutas med en 
sammanfattning av de resultat som framkommit. 

Kapitel fyra tar upp den tidigare forskningen kring neolitikum i Norrland, Finland och 
Finnmark. Den jämförs till viss del med de arkeologiska undersökningarna i Finnmark 
sammanfattade av Olsen ( 1994 ). Vidare presenteras resultat från några tidigare 
boplatsanalyser i Norrland. 

I kapitel fem inleds den avslutande diskussionen, här tas betydelsen och vissa problem 
upp för användandet av olika råmaterial och stenteknologi. Utifrån detta presenteras några 
tänkbara hypoteser för Saivaaraboplatsen (Raä. 249) och som jämförelse används även 
Lillbergetboplatsen (Raä. 451). I detta kapitel behandlas även natur och klimat under den 
atlantiska tiden, samt ökningen av passiva jakt och fångstmetoder. Vidare tas frågan upp 
om vad som var enkelt eller mer komplicerat att tillverka i avseende på inlämingsaspekt 
och råmaterialkvalite i det bevarade arkeologiska materialet. Ett försök att besvara de olika 
frågeställningarna från kapitel 1.4 görs. 

Kapitel sex sammanfattar uppläggningen av arbetet med denna uppsats samt summerar 
och avslutar den. 
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Förkortningar och ordlista 
14c kol fjorton, dateringsmetod för organiskt material. 

Distal = nedre 

Medial= mellan 

NÖ.= nordöstra 

Plattformsteknik = en stenkärnan med en eller flera plattformar hålls i handen (med ett 
ben som stöd) varpå avslag slås snett ut från plattformarnas kanter på kärnan m. h. a. en 
knacksten eller hornbit. 

Provblock = en bit råmaterial där endast ett par bitar slagits loss för att kontrollera kvalite 
eller tillfälligt begränsat behov och därefter ej vidare blivit använd av någon anledning. 

Proximal = övre 

RN= rensningsnivå 

Städteknik = innebär att en plattformskärna hålls mot ett städ (vanligen en sten) varpå 
material snett ut ifrån plattformens kanter. 

Stötkantsteknik eller s. k. bipolär teknik = stenkärnan hålls mot ett städ (vanligen en 
annan sten) varpå slagen slås uppifrån mot kärnan. 
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SÖ. = sydöstra 

U. å.= undersökningsområde 
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Bilagor: 

Bilaga 1 

Koder till avslagsdatabas från Saivaara Raä. 249 

1. Sidofragment helt 

2. Sidofragment proximal del 

3. Sidofragment, medial del 

4. Sidofragment, distal del 

5. Mittfragment, helt 

6. Mittfragment proximal del 

7. Mittfragment, medial del 

8. Mittfragment, distal del 

9. Vänster/högerfragment, helt 

10. V IH. fragment proximal del 

11. V IH. fragment medial del 

12. VIH. fragment distal del 

13. Konfragment 

14. Distalt/proximalt städfragment 

15. Sekundärt höghastighetsbrott 

16. Avslag proximal del 

17. Avslag medial del 

18. Avslag distal del 

19. Triangulärt städfragment 

20. Plattformsfragment 

21. Avslag, helt 

22. Oidentifierat fragment 

23. Provblock* 

24. Splitter 

25. "Självlossnade" laterala fragment 

* Räknas ej som något fragment och finns inte med i analysen av kvartsfragment. 
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Bilaga 2 

Tabeller över olika uppgifter kring kvartsens utseende vid de undersökta 
anläggning i Saivaara Raä 249. 

Resultat från anläggning 5. 

50 

40 

30 

20 

1 0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516171820212225 

Fragment 

Resultat av klassificeringen av kvartsfragment för hela anläggning 5. 

20 

15 

10 

5 

5,0 17,5 30,0 42,5 

Mått 

Histogram över fördelning av längd och antal på kvartsfragmenten från nordvästra området av anläggning 
5. 

1 5 

1 0 

5 

7,5 20,0 32,5 

Mått i mm. 

Histogram som visar fördelning av längd och antal på kvartsfragmenten från kvartskoncentrationen i 
nordvästra området av anläggning 5. 
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40 

30 

20 

10 

6 21 36 

St. mått 

51 66 

Histogram som visar fördelning 11v längd och antal på kvartsfragmenten från sydöstra området av 
anläggning 5. 

50 

40 

30 

20 

10 

5,0 17,5 30,0 42,5 55,0 

St. mått 

Histogram som visar fördelning i antal och längd i millimeter bland fragmenten i hela anläggning 5. 

200 

150 

100 

50 

Osäker Plattform Stötkant 

Teknik 

Fördelning av bearbetningstekniker på hela kvartsmaterialet. 

,) 
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8 

6 

4 

2 

Borr B.a 

Föremål 

Ret. avslag Skrapa 

Tillvaratagna kvartsföremål från båda undersökningsområdena anläggning 5. B.a avser bruksretuscherade 
avslag. 

1 5 

10 

5 

Bipolär 

Teknik 

Plattform 

15 

10 

5 

Bipolär Plattform 

Teknik 

T.V. tillverkningsteknik för de olika föremålen och t.h. den bearbetningsteknik som syns på bevarade 
kärnrester från båda u. å i anläggning 5. 

2 

16 17 21 24 25 26 28 32 34 37 

St. mått 

Fördelning av längd i mm. mellan de tolv olika kvartskärnoma i de undersökta delarna av anläggning 5. 
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Resultat från anläggning 6 nordöstra kvadranten 

2000 

1500 

1000 

500 

OKÄND PLM SÖT 

Teknik 

25 

20 

15 

10 

5 

Okänd Plm Söt 

Teknik 

Använd teknik vid framställande av avslagsfragment t.v. (PLM-plattformsteknik, SÖT-stötkantsteknik). 
Till höger syns bearbetningtekniken som använts på de fragment som använts som föremål. 

Föremäl Antal Sammanl. ant. % Sammanl. % 
Borr 1 1 2,50 2,50 
Bruksretusch 1 2 2,50 5 
Knacksten 1 3 2,50 7,50 
Kniv 1 4 2,50 10 
Kniv 2 6 5 15,0 
Mejsel 2 8 5 20 
Pilspets 3 11 7,50 27,5 
Skrapa hel 23 34 57,5 85 
Skrapa trasig 5 39 12,5 97,5 
Stickel 1 40 2,50 100 
S:a 40 40 100 100 
Fördelning av olika kvartsföremål från den nordöstra kvadranten anläggning 6. 

4 

3 

2 

1 

11151718192021222425272930313334353944454950565870 

Största mått 

Diagrammet visar variationen mellan olika föremåls största mått mätt i mm och deras antal. 
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1000 

800 

600 

400 

200 

2,5 15,0 27,5 40,0 

Mått 

52,5 65,0 

Histogram över kvartsfragmentens längd i mm och deras antal i nordöstra u. å. 

60 

40 

20 

2,5 15,0 27,5 

Mått 

40,0 52,5 

77,5 

Histogram över kvartsfragmentens längd i mm och deras antal från kvartskoncentrationen i nordöstra 
undersökningsområdet av anläggning 6. 

1500 15 

1000 10 

500 5 

0 .,1 2 3 4 0 2 3 

Lager Lager 

Diagrammet till vänster visar fördelningen av avslagsfragment i respektive grävningslager. Till höger 
syns fördelningen av föremål i motsvarande grävningslager. 
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Resultat av undersökningarna i den sydvästra delen av anläggning 6. 

6'00 

400 

200 

OKÄND PLM SÖT 

Teknik 

25 

20 

15 

10 

5 

Okänd Plm Söt 

Teknik 

Använd teknik vid framställande av avslagsfragment t.v. (PLM-plattformsteknik, SÖT-stötkantsteknik). 
Till höger syns bearbetningtekniken som använts på de fragment som blivit föremål. 

.Föremål Antal Sammanl. ant. % andel 
Knacksten 1 1 2,78 
Kniv 1 2 2,78 
Mejsel 2 4 5,56 
Ret. avslag 5 9 13,9 
Skrapa av kärna 2 11 5,56 
Skrapa hel 17 28 47,2 
Skrapa trasig 8 36 22,2 
S:a 36 36 10,0 
Fördelning av kvartsföremål i sydvästra området av anläggning 6. 
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4 

3 

2 

Sammanl. % 
2,78 
5,56 
11,1 
25 
30,6 
77,8 
100 
100 

17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 29 30 33 44 48 62 

Största mått 

Diagrammet visar variationen mellan olika föremåls största mått mätt i mm och deras antal. 
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300 

200 

100 

2,5 15,0 27,5 

Mått 

40,0 

Histogram över kvartsfragmentens längd i mm och deras antal 

600 T 25 

20 
400 + 

15 

200 t I I 1 0 

5 
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0 1 2 3 

Lager 

52,5 65,0 

I I I 
1 2 3 

Lager 

Diagrammet till vänster visar fördelningen av antalet avslagsfragment i respektive grävningslager. Till 
höger syns fördelningen av antal föremål i motsvarande grävningslager. 
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Bilaga 3. 

Klassificering av kvarts tillverkad vid olika experiment 

Bilaga 3 består av en klassificering av tre experimentserier tillverkade i kvarts av Kjell 
Knutsson. Den försöker visa hur en komplett serie med avslagsfragment skulle kunna se 
ut på en verkstadsplats när den tillverkas med hjälp bipolär metod, plattformsteknik och 
städteknik. Vidare redovisar fragmentens längd vid bearbetning med respektive metod. 

De fragment som bildades vid försöket med bipolär bearbetningsmetod uppstod genom 
30 slag mot en kvartskäma. Totalt har 146 fragment framkommit och klassificerats. Av 
dessa kunde ca. 88% identifieras enligt Callahans m. fl. (1992) frakturanalys. De största 
posterna utgörs av hela avslag ca. 20% och laterala fragment 16,4%. Andra större 
fragmentgrupper är hela mittfragment 8,22%, hela V/h fragment 5,48% samt mediala 
delar av avslag 5,48%. 

30 

20 

10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1012131415161718212225 

Fragment 

Diagrammet visar fördelningen av olika fragment som framkom vid ett stensmidesexperiment med bipolär 
metod. Klassificeringen är gjord av undertecknad. 
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25 

20 

15 

10 

5 

2,5 15,0 27,5 

Längd 

40,0 52,5 

Histogram som visar från antal kvartsfragment inom vissa längder i mm vid bipolär tillverkning. 

Resultat av klassificering av kvartsmaterial tillverkat med plattformsteknik. Totalt består 
serien av f. n. 277 fragment tillverkade genom 58 slag inklusive eventuell sekundär 
fragmentering. 

40 

30 

20 

10 

1 2 '. 3 4 5-, 6 7 ,,J 8 9 1 0 11 1 2 1 5 1 6 1 71. 8/2 0 21 2 2 2·,Jt2 5 d" 
.• 

Fragment 

Fördelning av fragment tillverkade med plattformsmetod. Diagrammet visar hur en komplett serie skulle 
kunna se ut på en verkstadsplats enbart tillverkade med plattformsteknik. 
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50 

40 

30 

20 

10 

2,5 15,0 27,5 

Längd 

40,0 52,5 

Histogram över kvartsmaterial tillverkat med plattformsteknik deras antal vid vissa längder. 

Fördelning av kvartsfragment när kvartsen från det bipolära experimentet och 
plattformsexperimentet slagits ihop. 

80 

60 

40 

20 

1 2 3 4 5 6 7 8 91011121314151617182021222425 

Fragment 

Fördelning av kvartsfragment från experimentserierna tillverkade med bipolär och plattformsmetod. Den 
mörkfärgade delen av stapeln markerar de bipolära fragmentens fördelning i diagrammet. 
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60 

40 

20 

2,5 15,0 27,5 

Längd 

40,0 52,5 

Histogram som visar fördelning av längden hos fragmenten i mm. de mörkfärgade delarna av staplarna 
visar fördelningen av bipolärt tillverkade avslagsfragment. 

De fragment som bildades vid försöket med bipolär bearbetningsmetod uppstod genom 
50 slag mot en kvartskärna. Totalt har 125 fragment framkommit och klassificerats. Av 
dessa kunde ca. 93% identifieras enligt Callahans m. fl.(1992) frakturanalys. De största 
posterna utgörs av hela avslag ca. 15,2% (nr. 21) och laterala fragment 16,8% (nr. 25). 
Andra större fragmentgrupper är proximala avslag 8,8% (nr. 16) och distala avslag 8% 
(nr. 18). 
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Fragment 

Fördelning av fragment tillverkade med hjälp av städmetod. 
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1 0 
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4 24 44 64 

Längd 

Histogram över kvartsfragmentens längd mätt i mm. i experimentserien tillverkad genom städmetod. 
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Bilaga 4. 

Rumslig spridning av kvartsmaterialet samt benmaterial på Raä. 249, Saivaara, Karl-
Gustavs sn, från anläggningarna 5 och 6. 

Rumslig fördelning av kvartsfragmenten i anläggning 5. 
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Rumslig spridning av olika kvartsföremål, kärnor och provblock i ;anläggning 5. 
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Rumslig spridning av kvartsfraginent i anläggning 6. 
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Rumslig spridning av kvartsredskap, kärnor och provblock 

1008] 
N Yttre vall I •'- • 

1007 I 

I 
I • ........... • 

1006 I 

1oos1 1• • • • 
1004 1 Inre vall 

-1003 

100~ 

• . \ . • I • 
• • • Anläggning 

1001 6:1 (härd) 
• • • 

1000 • • 
999 I • • 1-2 föremål 

9981 I '• • 3-5 föremål • • 6-9 föremål 
991 I I • ·~ • 10-21 föremål 
996 

• 
995 

• • 
994 

• 
I I 

993 lm 

L: 
X 992 

Y 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 

62 



Rumslig spridning av benmaterialet i anläggning 6. 
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