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Abstract 

This paper aims to discuss the social organization of the late Bronze Age and early Iron Age 

hunter - gatherer society in the northem part of Scandinavia The investigation is based on 

Antonio Gilman's (1984) model about stylistic boundaries among the late Paleolithic hunters 

and gatherers in Europe. He argues that a closed connubium emerged when the population 

grew at the same time as their technological knowledge increased. As a result, the people 

needed to define their cooperative partners which in tum, needed to be confirmed in the 

material culture. 

This investigation leads to the conclusion that the closed connubium that emerged at this time, 

gave rise to the Saami cultural identity. However, the reasons for this isn't, according to me, 

based on the demographic and tec p~o ical_,,~a~ or~ that Gilman uses in his argumentation. 

Instead I believe that differences in the u s1stence economy between the proto-Saami people 

and their neighbors may have led to contradictions. This in tum, may have emanated the 

emergence of the stylistic boundaries that can be seen in the archaeological record, for 

example in the asbestos pottery. In this discussion is it stressed that the social organization 

was based on egalitarian rather than hierarchical structures. This discussion is based on 

archaeological and anthropological theories about hunters and gatherers. 
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1. Inledning och tidigare forskning. 

1.1 Inledning 

Under sen bronsålder och yngre järnålder förekommer i norra Fennoskandien en rad 

förhistoriska boplatser vilkas artefakter oft~ representeras av keramik uppblandat med asbest. 

Detta fenomen har traditioner bakåt i tiden och förekommer även utanför norra 

Fennoskandien, men under detta tidsskede utvecklas i området en distinkt keramiktyp. Över 

detta område som sträcker sig över Nordnorge, Kolahalvön, norra Finland och norra 

Norrlands inland är keramiken utforrna_d på likartat sätt och har liknande sammansättning och 

tillverkningsteknik. Samtidigt uppvisar keramiken endast små stilistiska skillnader över detta 

område (se kap. 3.1, 3.2, 5.1 & 5.2). 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Utifrån de relativt skarpa gränser som den maximala utbredningen för denna keramiktyp 

uppvisar, ser jag det som intressant att försöka avgöra om denna gräns kan sägas utgöra ett 

uttryck för ett ;'closed connubium", d.v.s. ett slutet äktenskapligt allianssystem (se kap. 2.3). 

Mitt främsta syfte är således att studera hur den sociala organisationen kan ha gestaltat sig för 

samlarna och jägarna över detta vidsträckta område och i detta ligger som sagt, en betoning 

vid att försöka avgöra huruvida gränsen kan tolkas. som en markering för ett slutet 

äktenskapligt allianssystem. 

Jag kommer även att rikta min uppmärksamhet mot de (för oss i vart fall) små dekormässiga 

variationerna som förekommer på keramiken, för att försöka avgöra om dessa variationer kan 

sägas vara avhängig den interna sociala organisationen. Min tanke är att de små keramiska 

variationerna eventuellt kan återge. bilden av en lokal grupps, d.v.s. ett mikrobands, 

utbredningsområde (se kap. 3.3). 

Det primära målet gäller följaktligen den interna sociala organisationen inom det övergripande 

området, men jag kommer även att beröra hur kontakterna med närliggande grupper utanför 

• keramikkretsens yttersta gräns kan ha kommit till uttryck. Jag kommer av denna anledning att 

göra små jämförande utblickar till angränsande områden under denna tidsperiod, framför allt i 

Finland men även på den svenska sidan, med syfte att analysera sociokulturella skillnader och 

likheter. 

För att bringa ett djupare perspektiv i tolkningen av den sociala organisationen kommer jag att 

diskutera antropologiska och arkeologiska teorier som behandlar den sociala organisationen i 
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syfte att försöka avgöra huruvida dessa samlare och jägare har byggt sin organisation på 

egalitära eller komplexa-hierarkiska principer. 

En stor del av detta arbete tar sin utgångspunkt i det keramiska, materialet för att försöka 

besvara sociala frågeställningar. Med tanke på detta ser jag det som centralt att försöka utröna 

keramikens icke-verbala kommunikationspotensial och eventuella roll som symbolisk 

betydelsebärare inom och mellan grupperna jag studerar, d.v.s. hur symbolik har använts för 

att uttrycka sociala relationer (se kap. 4.1). Således behandlar jag frågan huruvida man kan 

betrakta bruket av materiella symboler (t.ex. valet av keramiska stilistiska särdrag) soni delar i 

ett aktivt handlingsmönster där symbolikens koder är mångfasetterade och delaktiga i ett 

socialt spel, eller om bruket av de stilistiska särdragen enbart kan tillskrivas en passiv 

avspegling av de faktiska relationerna mellan individerna. Inom ramen för denna diskussion 

kommer jag även att beröra aspekter om vilka implikationer den materiella symboliken kan 

tänkas medföra i det arkeologiska materialet beroende på om det rör sig om ett egalitärt eller 

hierarkiskt organiserat samhälle (se kap. 6). 

Kap. 1.3 Avgränsning, material och metod 

I detta arbete ämnar jag, som sagt, studera de keramiska variationerna för att försöka avgöra 

huruvida detta kan ses som ett uttryck för den rumsliga distributionen och manifestationen av 

den sociala organisationen. Av d~nna anledning kommer jag att grunda mycket' av mitt 

resonemang på arkeologen Birgitta Hulthens (1991) stilistiska indelning av denna keramiktyp 

inom en avgränsad del av Norrlands inland. Detta kommer följaktligen att utgöra den 

empiriska grunden i syfte att försöka avgöra huruvida dessa stilzoner kan tänkas utgöra 

gränsen för ett mikroband. Således är min tanke att räkna ut den ungefärliga ytan på de 

stilistiska indelningarna Hulthen presenterat, för att jämföra med etnografisk demografi för 

samlare och jägare. 

Utgångspunkten för hur ett slutet äktenskapligt allianssystem teoretiskt sett kan uppstå och 

fungera baseras främst på arkeologen Antonio Gilmans modell över senpaleolitiska samlare 

och jägare (1984), samt etnografiskt dokumenterade demografiska uppgifter för slutna 

äktenskapliga allianssystem. 

Jag kommer att beröra annat arkeologiskt material än keramiken för att försöka erhålla en 

överblick över materialet som kan underlätta analysen av de frågeställningar jag ställt upp. 

Men huvuddelen av det empiriska materialet kommer främst att utgöras av den asbestkeramik 

som förekommer i norra Norrlands inland, men även ,den .som uppträder i Nordnorge och 

Finland under sen bronsålder och äldre järnålder. För att tydliggöra detta närmare så kommer 
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jag att begränsa mig till den keramik som i Sverige benämns asbestgods av Birgitta Hultheri 

(1991). Denna keramik är snarlik kjelmöykeramiken vilken är uppkallad efter de rika 

boplatserna på ön Kjelmöy i nord Norge, samt den finska Sär-2 keramiken vad gäller 

utformning, framställningsteknik, lagningsteknik och dekor (Olsen 1984:35f, Hulthen 1991). 

. Den finska Sär-2 keramiken uppträder i hela Finland, förutom i de sydvästliga delarna och har 

av arkeologen Christian Carpelan delats in i tre större regionala varianter; en sydfinsk, en 

nordfinsk och en nordskandinavisk, varav den nordskandinaviska typen är av intresse för 

denna undersökning. Denna nordskandinaviska keramiska tradition har i Finland sin södra 

gräns längs Kemi älv, där den ofta talkmagrade nordfinska varianten tar vid och följaktligen är 

den nordfinska keramiken mest allmän i området mellan Kemi- och Ule älvar samt i nordöstra 

Karelen (Edgren 1993:150ff). Gränsen längs Kemi älv är dock ej särskilt markerad, utan de 

båda varianterna av Sär-2 keramiken överlappar varandra. Denna flytande gräns kommer att 

tas upp till diskussion (Carpelan, muntlig kommunikation). 

På den svenska sidan kommer den rumsliga avgränsningen att löpa längs den gräns som 

märks mellan Norrlans inland och kust. Kustområdet kännetecknas, enligt flera forskare vid 

denna tid av sedentära, månsgsysslande samhällen med inslag av bl.a. säljakt, boskapsskötsel 

och jordbruk och längs kusten förekommer ett rösegravskick som inte finns i inlandet 

(Forsberg 1996:172f, Baudou 1987:13). Bilden kompliceras dock av att man på vissa 

boplatser funnit mindre mängder asbestgods, en problematik jag kort kommer att beröra 

(Forsberg 1996:173, Hulthen 1991:57). 

Söderut avgränsas studieområdet längs gränsen till den enligt Baudou s.k. mellannorrländska 

traditionen, en tradition som uppvisade starka influenser från det sydskandinaviska 

bronsålderssamhället. Denna mellannorrländska tradition upptog ändå vissa element från 

norra Norrland, t.ex. i form av de bifacialt slagna spetsarna med tvär bas. Gränsen mellan 

norra och mellersta Norrland löper genom norra Jämtland och Ångermanland där den 

nordskandinaviska Sär-2 keramiken och de östliga ananinobronserna tar vid (1992:113f, 

1987:12ff). 

Kjelmöykeramiken förekommer som sagt var i Nordnorge och angränsar i sydväst till den 

samtida Risvikgruppen. Denna gräns utgör således min rumsliga gräns i Norge (Jörgensen & 

Olsen 188:77ff). 

Även dateringarna sammanfaller i de tre länderna, samt på Kolahalvön med lite variation i tid. 

De allra flesta dateringarna för denna keramiktyp, som jag hädanefter kommer att benämna 

asbestgods, har sin tyngdpunkt inom ramen för det senaste årtusendet f. Kr (se kap. 5.2). 
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1.2 Tidigare forskning 

På senare tid har ett flertal arkeologer börjat intressera sig för frågor som rör den sociala 

organisationen bland samlarna och jägarna i norra Fennoskandien under förhistorien och ett 

antal vetenskapliga arbeten med denna ambition har således kommit till stånd. I detta kapitel 

ges en sammanfattande redogörelse för några av dessa studier. 

Arkeologen Lars Forsberg har i ett flertal arbeten studerat tidsperioden från neolitikum till 

järnålder i Norrland (set.ex. Forsberg 1992). Bl.a. har han i sin avhandling från 1985 utarbetat 

en bosättningsmodell under denna tid (se kap. 3.1), som är av högsta relevans för mitt arbete. 

Artikeln "Ett försök att urskilja sociala territorier i Norrland under bronsåldern och förromersk 

järnålder", kan belysas som ett vetenskapligt arbete som behandlar frågeställningar som berör 

den sociala organisationen (Forsberg 1989). Han baserar sin studie på bifasialt slagna spetsar 

med tvär bas, vilka förekommer över hela området som jag ämnar studera, men även i 

trakterna runt om, somt. ex. norra Ryssland och södra Norrland (se även Baudou 1992:95ff). 

Dateringen för dessa spetsar är 1300-600 f.Kr. men det finns, enligt Forsberg, tecken på att de 

sträcker sig ända fram till Kr. f. Efter en analys av storlek och form på 158 stycken spetsar av 

framför allt brecciekvarts och kvartsit i Norrland menar Forsberg att det går att spåra sex olika 

typer av spetsar. Dessa stilvarianter fördelas inom tre tyngdpunkter från nordligaste Norrland 

ända ner till dess sydligaste delar. Hans studie ger ett intressant resultat eftersom han påvisar 

att det sydligaste området ligger söder om den gräns som asbestgodset och de 

ananinorelaterade artefakterna stannar vid (Forsberg 1989: 169ft). 

Således ser han en klar gräns mellan södra och norra Norrland och han tolkar detta som 

uttryck för skilda dialektiska stammar eller sociala territorier. Däremot ser han mer flytande 

gränser inom dessa sociala territorier. Dialektisk stam eller socialt territorium definierar han 

som följer: 

"ett område bebott av en folkgrupp som deltar i utbyte av giftermålspartners och som delar en specifik identitet 

och ett specifikt språk". (Forsberg 1989: 169) 

Ett annat arbete av Forsberg som är relevant i detta sammanhang är artikeln "Forskningslinjer 

inom tidig samisk förhistoria" ( 1996) där han bl.a. behandlar komplexiteten och 

problematiken som kan medfölja begreppet "etnicitet". Han ger en god överblick av de 

vanligaste kriterierna som arkeologer brukat för att spåra eventuella etniska grupper i . 

forntiden. Dessa kriterium kan bl.a. vara att gruppen har en gemensam kultur, både materiell 

och immateriell. Andra kriterier kan även vara att gruppen har ett gemensamt språk, har 

släktskapskontinuitet bakåt i tiden, identifierar sig själva som en egen grupp, samtidigt som de 
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av andra definieras som en egen grupp (Forsberg 1996: 167f). Enligt Forsberg är dock det 

vanligaste synsättet som följer: 

"Ett utbrett synsätt är att etnicitet är en form av social process som försiggår i en kontaktsituation. Etniska 

grupper får sin mening först i relationen med andra grupper, vare sig det rör sig om konfrontation eller 

samverkan." (Forsberg 1996: 168) 

Han pekar på att de flesta forskare idag är överens om att tidsperioden 2000 f. Kr. - K. f. är av 

avgörande betydelse för framväxten av den samiska etniciteten, men att det fortfarande krävs 

ett omfattande teoretiskt arbete för att bringa bättre förståelse i denna process (Forsberg 

1996:165f). Forsberg påpekar att den av Carpelan benämnda nordskandinaviska Sär-2 

keramiken kanske inte kan karakteriseras som den homogena grupp som den hittills har 

kommit att ses som av flertalet forskare på området. Detta grundar han på den stilistiska 

indelning som Hulthen gjort, en indelning som även jag kommer att ta upp till diskussion (se 

kap. 3.3). Utifrån dessa tre stilistiska områden inom en begränsad del av Norrlands inland 

menar han att detta likaväl skulle kunna indikera ett antal skilda lokalsamhällen under denna 

tid (Forsberg 1996:184). I detta arbete behandlar han även den arkeologiska debatt som pågått 

kring uppkomsten av renskötseln, en process som i huvudsak kan förläggas till perioden efter 

tidsavsnittet som utgör mitt studieobjekt. 

Arkeologen Evert Baudou erbjuder i artikeln "Samer och germaner i det förhistoriska 

Norrland. En kritisk översikt över tio års forskning" (1987) en god inblick i forskningen inom 

ett visst tidsavsnitt i Norrlands förhistoria. Han bygger sitt arbete på Barths definition av 

etnicitetsbegreppet som enligt Baudou lyder: 

"categories of ascription and identification by the actors themselves, and thus have the characteristic of 

organizing interaction between people." (Baudou 1987:9) 

Vidare menar Barths, enligt Baudou, att man inte bör blanda samman etniska grupper med 

kulturella likheter och olikheter, eftersom detta inte nödvändigtvis betyder samma sak. Vad 

som kännetecknar en etnisk grupp är således med Barths terminologi, enligt Baudou: 

"(i) overt signals or signs - the diacritical features that people look for and exhibit to show identity, often such 

features as dress, language, house-fonn, or general style of life, and (ii) .basic value orientations; the standards of 

moral ity and excellence by which perfonnance is judged." (Baudou 1987:9) 

Utifrån detta resonemang diskuterar Baudou den samiska etnicitetens ursprung och denna 

definition erbjuder, enligt honom, sociala förklaringar till händelseförloppet snarare än 
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biologiska. Detta irtnebär att samernas förfäder kan ha, eller har bott i området ihnan den 

samiska etniciteten uppstod (ibid. 9f). 

Baudous tolkning är att den finns indikationer på att den samiska och germanska etniciteten 

korri att utkristalliseras under det första årtusendet f. Kr, även om dessa tidiga samhällen inte 

liknar de vi har i dag. Detta skedde under tider av stress och motsättningar mellan grupperna 

söm uppstod när det nordliga komplexet orienterade sig österut, samtidigt som 

Mellannorrland drogs in i den sydskandinaviska sfären. Följaktligen fanns ett behov av att 

skilja ut sig efter den definition som Barths erbjuder. Detta argument grundar han på den 

keramik som uppträder under tidsperioden i Norrland, d.v.s. Sär-2 keramiken och de 

ananinoyxor med östlig anknytning som påträffats i samma område (Baudou 1987: 11 ff). 

Därefter diskuterar han eventuella samiska förhistoriska lämningar från mellersta och södra 

Norrland, en diskussion som dock faller utanför denna uppsats ambitioner(ibid.). 

Ett annat arbete som behandlar social organisation sett ur ett keramiskt perspektiv, är bland 

annat arkeologen Hans Bolins artikel från 1996 "Kinship, Marriage and Traces of Social 

Interaction. Aspects on the hunter-gatherer societies in northern Sweden <luring the Bronze 

Age and early Iron Age". Han anser att keramikens distribution under denna tid är ett resultat 

av mänsklig interaktion och att de dekormässiga skillnaderna som finns på keramiken kan ses 

som spår av giftermålsrelationer mellan dessa grupper. 

Han utgår från att dessa grupper kan karakteriseras som öppna, d.v.s. att de var öppna för 

interaktion med andra närbelägna samlar- och jägargrupper och i denna interaktion 

reproducerades de sociala relationerna. Han anser det föga troligt att några slutna samhällen 

skulle ha förmått att existera under dylika förhållanden som Norrland erbjöd under denna tid. 

Distributionen av asbestkeramiken tolkar han som ett uttryck för sociala relationer som sedan • 

gammalt existerat mellan grupperna genom ett nätverk av giftermål, gåvor osv. Detta var en 

garanti för fortsatt goda kontakter och keramiken ingår delvis i detta utbyte. Kunskapen för 

kerruniktillverkningen följde med den som flyttade och därmed också de dekormässiga 

skillnaderna som kan spåras. Således menar han att det främst var människorna och 

kunskapen som cirkulerade, inte krukorna som spreds via utbyten. 

Bolin bygger mycket av sitt resonemang på sociologen Pierre Bourdieus vetenskapliga 

•. undersökningar angående det han kallar "symboliskt kapital". Med detta menas, enligt Bolin, 

att individerna strävar efter att erhålla symboliskt kapital, där ära och stolthet ofta står på spel. 

En säker strategi för att erhålla detta kapital sker just genom t ex gåvoutbyten och · 

äktenskapsrelationer mellan grupperna, vilket samtidigt skapar beroende och som i sin tur 
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leder till en tävlan mellan olika individer. Bolin betonar dessa strategiska faktorer där 

individerna vill nå fördelaktiga sociala positioner och därmed möjlighet att kontrollera och 

styra över resursutnyttjande och andra individer (Bolin l 996:9f). 

Asbestkeramikens vida distribution förklarar han med arkeologen Colin Renfrews begrepp 

"peer polity interact~on" (PPI). Med detta menas att grupperna är autonoma sociopolitiska 

enheter, utan någon institutionaliserad kontrollapparat och där beslutsfattande sker 

vanemässigt enligt vissa procedurer. Dessa grupper existerar ej enskilt, utan omkringliggande 

grupper lever analogt med dem. Spridningen kan därmed förklaras med interaktionen mellan 

peer polities d.v.s. "peer polity interaction". Bolin menar att accepterandet av asbestkeramik i 

en region lättare upptas i en annan om man förstår samhällena som autonoma sociopolitiska 

enheter vilka interagerar med varandra. Förklaringen till de band som skapas mellan 

grupperna kan vara många, enligt Bolin, men han argumenterar i likhet med 

socialantropologen Maurice Bloch, för att släktskapsrelationer och exogami var kittet mellan 

dessa grupper. Dessa relationer fungerade dels för att skapa "nya" släktingar, men dels också 

för att hindra utomstående att kräva rättigheter till landområden med mera (Bolin 1996: 12). 

Han anser att det är för mycket sagt att asbestkeramikens utbredning representerar en etnisk 

eller social grupp, utan istället föreslår han att skilda grupper ibland upptar liknande 

symbolspråk när deras gemensamma, kollektiva socioekonomiska intressen sammanfaller, i 

det här fallet asbestkeramiken. Således menar han att detta .sociala mönster kan karakteriseras 

vid en balansgång mellan skilda intressen och att olika strategier sattes upp, vilka ibland ledde 

till samarbetade och ibland en tävlan mellan grupper och individer (ibid. 1996: l 2f). 
" 

De dekormässiga skillnaderna som förekommer på krukorna förklarar han följaktligen som 

spår efter de interaktioner som existerade mellan grupperna. Dekoren skulle då representera 

olika allianser och släktgrupper och dessa interaktioner kunde ske över stora avstånd. Han 

menar också att dekoren underlättade för individerna att klassificera sig socialt i och samtidigt 

förstå sig på sin värld vilket reproducerades under en lång tid (Bolin 1996: 15). 

Den norske arkeologen Björnar Olsen har i flera arbeten koncentrerat sig på Nordnorges 

förhistoria (set.ex. Olsen 1984,1994), ·varav några som han skrivit tillsammans med Roger. 

Jörgensen särskilt behandlar asbestkeramiken (Jörgensen och Olsen 1987, 1988). I samtliga 

arbeten kommer han/de fram till samma slutsats angående keramikens funktion och betydelse, 

där de ser att keramiken. primärt • fungerat som ett socialt signum inom och mellan olika 

grupper. 
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Olsens arbeten (t.ex. 1984, 1994) erbjuder genomarbetade tolkningar beträffande den sociala 

organisationen och en linje som han följer pekar i riktningen på ett egalitärt samlar- och 

jägarsamhälle. 

Det har inte framkommit några järnframställningsplatser i Nordnorge från denna tid och 

därför menar Olsen att det skedde ett utbyte mellan dessa grupper och metallproducenter i öst. 

Eftersom metall och metallrelaterade artefakter ändock är vanligt förekommande, samtidigt 

som järnuddar till spetsar och harpuner synes ha varit tillpassade menar Olsen att råjärn 

importerades och sedan bearbetades lokalt (Olsen 1984:47, 1994:132). 

Beträffande ornamentiken på de välbevarade benredskapen är det möjligt, enligt Olsen, att 

skilja på fångstvapen (harpuner och pilspetsar) och verktyg (t.ex. knivar) (se även kap. 5.4). 

De ornerade vapnen är enkelt och enhetligt utformade, medan de övriga benartefakterna är 

ornerade • med en långt större variationsrikedom. Han menar att det uniforma mönstret på 

f°angstvapnen inte är någon tillfällighet, istället kan det ses som ett symboliskt 

kommunikationsmedel som uttrycker lika rätt till resurserna, d.v.s. att jakten var en 

gruppaktivitet där bytet fördelades lika. (Olsen 1984:106ff) 

Särskilt intressant är det när några av pilspetsarna från Mestersanden har en dekor som 

markant skiljer ut sig mot den övriga ornamentiken och Olsen tolkar dessa som ägarmärken. 

Detta grundar han på den ringa förekomsten av denna ornamentik samt att liknande 

ägarmärken också iakttagits etnografiskt. Avsikten med ägarmärket var att visa vem som fällt 

djuret och därigenom uppnådde prestige. Trots detta menar Olsen att det ändå handlar om ett 

egalitärt samhälle, där alla hade samma rätt till det fällda djuret, men det föll på den duktiga 

jägarens lott att fördela bytet bland medlemmarna och som betalning fick högre anseende. Det 

ringa antalet ägarmärken menar Olsen beror på att jägaren var tvungen att ha uppnått en viss 

position som jägare innan han kunde sätta sitt märke på en pilspets, även om de flesta männen 

deltog i renjakten. Byteskontakterna med de östliga kulturerna styrdes, enligt Olsen, av de 

äldre mannen och inte av de prestigekrediterade jägarna och på så vis kunde den egalitära 

ideologin bibehållas. Inte förrän djuren blev tamrenar och således fick en ägare som satte ett 

märke i örat på djuret så försvann betydelsen att hävda sin prestige via jakt. De äldre männens 

särställning i bandsarnhällen kommer, enligt Olsen ur deras livserfarenhet och denna typ av 

äldreinflytande har även uppmärksammats etnografiskt. Han menar att det uppstår ett 

motsättningsförhållande mellan de yngre jägarna och de äldre männen, men utifrån det 

arkeologiska materialet anser han att den egalitära ideologin är den dominerande (Olsen 

1984:107ff, 238). 
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Olsen menar att keramiken primärt har ingått som en del av en social kategorisering i 

samband med kontakterna med främst det östliga området och att dessa kontakter bidrog till 

att utveckla den samiska etniciteten. 

"D.v.s. att Sär-2 keramikken var en del av et symbolspråk som fangstbefolkningen tok i bruk for å sikre 

transaksjoner, og at den i dette relasjonelle forhold hurtig utviklet seg til et etnisk ideom (Olsen 1984:216)." 

Olsen bygger mycket av sitt resonemang på K. Odners modell om utvecklandet av den 

samiska etniciteten. Denna modell bygger på, enligt Olsen, att den samiska etniciteten började 

att utvecklas under äldre romersk järnålder i samband med kontakter med en finsk inflyttande 

bondebefolkning vilka producerade metall. Det fanns ett intresse hos samlar

jägarbefolkningen att erhålla metall från de finska jordbrukarna som i sin tur ville ha pälsverk 

från samlarna och jägarna. Därför skapades ett nätverk av handelskontakter och ett 

symbolbruk utvecklades för att befästa detta. Bl a menar Odner, enligt Olsen, att det var under 

denna tid som fångstbefolkningen upptog ett protofinskt språkbruk som en form för 

symbolisk solidaritet. Odner grundar sitt antagande på bl.a. lingvistiska belägg, t.ex. ortnamn 

(Olsen 1984:215). 

Olsen menar istället att dessa etniska processer uppstod redan under äldre metalltid, flera 

hundra år tidigare än vad Odner förespråkar. Olsen anser således att samma etniska processer 

har startat i och med en främst östlig handelskontakt under äldre metalltid. I detta antagande 

så spelar asbestkeramiken av Sär-2-typ en avgörande roll som symbolisk identifikation. Han 

påpekar att keramikens utbredningsområde till stora delar överensstämmer med den 

nuvarande samiska befolkningens utbredningsområde (ibid.). 

2. Teorier om social organisation 

2.1 Generella kännetecken för den sociala organisationen bland samlare och jägare. 

Samlare och jägare lever under vitt skilda ekonomiska, politiska och sociala förhållanden än 

de som vi är vana vid. Hur man ska tolka de forntida spåren och de mänskliga beteenden sorri 

format detta är följaktligen inte helt lätt. Det finns en mängd arkeologisk och antropologisk 

litteratur som behandlar ämnet och i detta framträder ytterst sett, som jag ser det, två 

kontrasterande samhällsformer (se t.ex. Price & Brown 1985:4f, Leacock & Lee 1982, 

Woodbum 1982). A ena sidan framträder de mekanismer i samhället som undertrycker vissa 

individers eller gruppers anspråk på att uppnå fördelaktiga maktpositioner och således är 

dessa samhällen egalitära, dvs socialt jämlika. Samtidigt finns det andra forskare som betonar 

variationen i olika typer av samhällen o_ch menar att fröet till statusskillnader alltid är 
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närvarande i större eller mindre utsträckning. Om omständigheterna medger detta kan sådana 

tillfällen tas i akt av vissa individer och därmed uppstår ojämlika förhållanden inom och 

mellan grupper. Dessa forskare framhåller istället komplexiteten hos jägare och samlare. 

Antropologerna Eleanor Leacock och Richard Lee hör till dem som studerat egalitära 

samhällen och har bl.a. behandlat frågor som rör mänskliga relationer hos jägare och samlare 

(Leacock & Lee 1982). De vill således undersöka hur dessa människors relationer till varandra 

kommer till uttryck, bl.a. genom att se hur de samverkar, hur de fattar beslut och hur de löser 

konflikter, dvs de vill studera det som är kännetecknande för denna typ av social organisation. 

Givetvis förekommer det många särskiljande faktorer mellan olika jägar- och samlargrupper, 

men ändock menar de att det går att spåra kärnan i hur detta generellt manifesteras. 

De stolpar upp sex karakteristiska hållpunkter och detta vill jag här återge i något förkortad 

och fritt översatt version (Leacock & Lee 1982:8f). 

1. Kollektiv rätt till landområden och dess resurser inom ett band eller en grupp. 

2. Rätt att nyttja andra gruppers resurser (s.k. reciproca relationer). Detta manifesteras bland 

annat genom att knyta äktenskapsband med individer ur andra grupper, eller tex vid besök 

erbjuds gästerna att känna sig som hemma på värdfolkets mark. 

3. Lägger liten vikt vid att bygga upp förråd. Detta varierar givetvis beroende på de 

ekologiska omständigheterna, men oftast byggs inga större lager upp utan de använder istället 

naturen som skafferi när det behövs. 

4. Jämlik fördelning av resurserna, eller s.k. generalized reciprocity inom lägret, men också 

till besökare eller nödställda. Med detta menas inte att allting delas upp precis lika, eller att 

maten alltid avnjuts tillsammans. Ofta äter de vid separata tillfällen, men finns det mat så 

behöver ingen gå hungrig. 

5. Lika tillgång till alla produktivkrafter. Så gott som alla besitter kunnandet för att tillverka 

de redskap som behövs. Den könsmässiga uppdelningen av arbetet medför förmodligen en 

liten grad av specialisering, men fördelningen av vad de producerar är kompletterande och . 

fördelas mellan medlemmarna. 

6. Individuellt "ägarskap" av verktyg. Med detta menas inte att de gör skillnad på de som äger 

och de som inte äger verktyg, utan istället lånas saker villigt ut till varandra. Det individuella 

ägarskapet är istället bl.a. till för att ha ett • fungerande gåvoutbytessystem mellan olika 

individer, d.v.s. för att kunna knyta goda vänskapsband med andra individer. Följaktligen har 

gåvoutpytet ingen explicit ekonomisk betydelse (se även Service 1966:14ff) 

Trots allt detta uppstår det givetvis ibland motsättningar och konflikter meJlan medlemmar 

och grupper. Bland de karaktärsdrag som, enligt Leacock och Lee, kan s~anfatta dessa, 

människors ideal kan nämnas deras tonvikt på en egalitär fördelning av resurserna och 
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följaktligen motsätter de sig att någon försöker få större del än andra, eller om någon vill 

uppnå fördelar genom att försöka bestämma över de andra. Denna sociala strategi för att 

motverka "egoistiska" beteendemönster i egalitära bandsamhällen konkretiserar sig genom 

s.k. "leveling-devices" (se Lee 1988). Detta tar sig uttryck genom att man t.ex. offentligt 

skämtar eller driver med de individer som försöker vinna fördelar på bekostnad av andra. 

Genom denna egalitära ideologi kan följaktligen de egalitära sociala relationerna reproduceras 

utan att ojämlika maktrelationer uppstår (Leacock & Lee 1982:9f). 

Ett annat sätt att avleda konflikter kan helt enkelt vara att flytta. Oftast är dessa grupper löst 

sammansatta och . enligt antropologen James Woodburn har en individ alltid denna 

valmöjlighet om motsättningar uppstår (1982:432ff). Denna pulsering av kringflyttande 

individer mellan olika löst sammansatta grupper är ett levnadssätt som de skattar högt och 

värnar om. Detta är möjligt eftersom de anskaffar och fördelar resurserna enligt ett system 

som Woodburn kallar för "immediate retum system", till skillnad mot de jägar- och 

samlarsamhällen som verkar enligt ett "delayed return system", vilket jag ska återkomma till. 

Ett immediate return samhälle konsumerar födan relativt omedelbart efter anskaffandet och 

ackumulerar av detta skäl inte föda i någon större utsträckning, vilket även Leacock och Lee 

poängterat. Ett annat fenomen som är signifikant för dessa grupper är att det inte heller 

investerar arbetskraft i olika typer av fasta anläggningar eller andra former som kräver stora 

arbetsinsatser, som t.ex. en jordbrukande befolkning av nödvändighet måste göra. Alla 

individer besitter de flesta kunskaper till att anskaffa föda som krävs för att överleva även om 

det ofta förekommer en arbetsdelning mellan könen. Detta skapar· ett oberoende som gör 

individerna potentiellt självständiga även om de betonar gåvoutbyte och fördelning av 

resurserna (Woodburn 1982:438). Alla dessa faktorer bidrar till att konflikter enkelt kan 

avhjälpas genom att bryta upp med gruppen och flytta till nästa grupp om misstycke uppstår. 

Samtidigt påpekar Woodburn att det existerar sociala gränser som reglerar en individs 

uppträdande och om någon överskrider dessa gränser vidtas det åtgärder mot denna individ, 

vilket kan gå så långt som till mord. Därför är det nödvändigt att undvika att bete sig på ett 

ofördelaktigt sätt (ibid.:436). 

Således menar även Woodburn att dessa samhällen som trycker på egalitära principer ger 

individerna relativt stor frihet inom utsatta gränser och det finns, som vi har sett, ett stort antal 

mekanismer som motverkar ett "egoistiskt" beteende. Woodburns poäng är, som jag har 

förstått det, att alla faktorer i samhället effektivt motverkar att någon individ ges möjlighet till 

ackumulation i någon form, vare sig materiell eller social och detta är signifikant för egalitära 

samhällen med immediate return system. Dessa grupper är väl medvetna om den 

underliggande möjligheten att någon kan ackumulera mer än andra i vissa situationer och det 
' 
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är vid sådana tillfällen som "levelling mechanisms" träder i kraft (se ovan). Dessa mekanismer 

kräver att individen eller gruppen som t.ex. har haft en lyckosam jakt, ska dela med sig och 

inte tro högre om sig själv än om andra och detta legaliseras genom diverse tabun och ritualer 

(Woodburn 1982). 

Vad gäller de könsmässiga skillnaderna bland jägare och samlare argumenterar Lee för att en 

könsmässig dominans inom ett område inte behöver leda till dominans inom de övriga 

sfärerna. Han använder sig av !Kung Sun folket i södra Afrika som belysande exempel när 

han diskuterar jämställdhet hos egalitära jägare och samlare (Lee 1982:38). 

Hans studie av detta folk visar att männen och kvinnorna har en dominerande position inom 

olika sfärer. Kvinnan dominerar i hushållet och har huvudansvaret för barnuppfostran och det 

vegetabiliska insamlandet, även om det är vanligt att också männen samlar in växter. 

Kvinnorna kontrollerar också reproduktionen i den bemärkelsen att inga män är i närheten när 

de föder barn och om en kvinna efter förlossningen ser att något väsentligt fattas barnet är det 

hennes beslut om barnet tillåts leva eller inte. Detta är en "rättighet" som tillkommer kvinnan 

och som mannen inte har någon inblick i och detta rättfärdigas genom att tabubelägga och 

ritualisera barnafödandet. Det är kvinnan som tar initiativ till skilsmässa och mannen har inga 

möjligheter att tvinga henne att stanna. Mannen å sin sida står för jakten och den animaliska 

kosten skattas högt bland !Kung folket, varpå Lee menar att hängivelsen för kött kommer av 

den opålitliga tillgången av denna vara i jämförelse mot vegetabilisk föda. Kött är något som 

inte kan garanteras så ofta och därför tas det välkommet emot vid de tillfällen när jakten var 

lyckad. 

När det gäller gemensamma beslut som rör hela gruppen så har männen en viss övervikt i den 

bemärkelsen att de talar lite mer än kvinnorna i gruppdiskussioner där båda könen ingår. Men 
. . 

helhetsbilden som framträder indikerar enligt Lee, att både män och kvinnor har 

beslutsrattande roller inom olika sfärer och inget av könen kan sägas vara förtryckt på något 

sätt (Lee 1982:4lff). 

Vad gäller ledarskap för egalitära grupper existerar vanligtvis s. k. "Ad-hoc ledarskap", vilket 

innebär att man tillsätter temporära, tillfälliga ledare för vissa specifika aktiviteter som t.ex. 

jakt eller religiösa ritualer. Dessa ledare väljs utifrån deras personliga egenskaper och 

kvaliteter och återgår efter "uppgiftens" slutförande till en normal position i samhället (set.ex. 

Johnson & Earle 1987:324) 

Ett kontrasterande synsätt för olika samhällsformer kan istället, som redan nä~ts~ vara de 

teorier som betonar variation, komplexitet och skapandet av sociala hierarkier som primära 
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fenomen när man ska försöka förstå den förhistoriska människans samhälle. Jag vill här 

redogöra för några av de argument som ses indikera social ojämlikhet. 

Price och Brown (1985:4ff) påpekar nödvändigheten av att komma ifrån det traditionella 

synsättet som ser att mänskliga samhällen utvecklas efter en unilinjär skala från enkla till mer 

komplexa former vilket, enligt min mening, de flesta forskare som vill studera den 

förhistoriska människans samhälle idag är överens om. De anser att detta är en absolut 

nödvändighet för att man ska kunna förstå den oerhörda mångfald av olika samhällsformer 

som har existerat under förhistorien. I diskussionen utgår de ifrån att samhällsförändring sker i 

stressade situationer och de fokuserar främst på vilka förhåilanden som föranleder kulturell 

komplexitet, vilka konsekvenser detta medför samt orsakerna för intensifieringen. 

De grundförhållanden som, enligt dem, är nödvändiga för att intensifiering ska uppstå är en 

avgränsning av någon form, antingen naturlig eller social. Detta är betydelsefullt eftersom 

gränserna omöjliggör för individerna att bryta upp om det skulle uppstå 

meningsskiljaktigheter. En annan grundfaktor som bör vägas in när man diskuterar 

samhällsintensifieriri.g är de ekologiska betingelserna, men de påpekar att detta inte bör ses 

som en utslagsgivande faktor eftersom kulturellt komplex·a former hittas i alla ekologiska 

zoner. De menar således att man bör betänka resurstillgången när man diskuterar komplexitet 

men påpekar samtidigt att det behövs en kritisk granskning av detta för att förstå förhållandet_ 

mellan miljö och komplexitet. Populationsökning är också av betydelse för att komplexare 

former ska uppstå, men även här påpekas att denna aspekt ej bör ses som en avgörande 

förutsättning eftersom befolkningsökning inte är ett konstant skeende i människans 

utveckling. 

Dessa ovan nämnda förhållanden bör vägas in i diskussionen som grundförhållanden under 

vilka mer komplexa former kan uppstå och dessa förhållanden interagerar med varandra. Det 

uppstår en obalans mellan gränser, resurser och befolkning och grundar steget för en serie 

valmöjligheter för anpassning till mer komplexa former (Price & Brown 1985:8ff). 

Konsekvenserna kan, som tidigare nämnts, variera avsevärt mellan olika grupper, men de 

fokuserar främst på de fenomen som kan iakttas arkeologiskt. Dessa innefattar förändring i 

produktion och bosättningsmönster samt mer uttalade skillnader som kan tolkas som större 

ojämlikhet angående de beslutsfattande positionerna (Price & Brown 1985: lOf). De spår som 

dessa förändringar medför kan bl a skönjas genom en större mångfald av verktyg inom en 

kategori, dvs i det arkeologiska materialet syns en specialisering som visar sig genom en 

uppsjö av olika yxor, pilspetsar osv. En annan indikator kan vara att bosättningsmönstret 

förändrats, vilket, om det är fråga om kulturell komplexitet ses _ genom större och mer 
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sedentära boplatser. Boplatserna är också mer differentierade och detta kan ske på alla nivåer i 

samhället, dvs större variation i den interna organisationen samt mellan olika boplatser och 

lokaler. Sedentism är en stark indikator på att jägarna och samlarna lever under mer komplexa 

former. I samband med sedentism upprättas vanligtvis olika typer av fasta lämningar, t ex 

gravhögar, kökkenmöddingar etc. Detta blir enligt dem en naturlig följd av det sedentära 

levnadssättet. Om det arkeologiska materialet även uppvisar distinkta gränser för olika 

artefaktstyper, menar de med hänvisning till Martin Wobst, att detta kan tolkas som markörer 

för gränser mellan olika territorium och följaktligen är en stark indikator på komplexa samlare 

ochjägare (Price & Brown 1985:1 lf). 

Intensifieringens och differentieringens orsaker har, vilket ovan nämnts, ofta förklarats utifrån 

ett klimatologiskt och/eller ett demografiskt perspektiv. Dessa perspekt~v betonar således 

externa faktorer vilket så småningom resulterar i en samhällsförändring. En annan bild ger 

istället arkeologen Barbara Bender som ser samhällsförändring som en intern process och 

följaktligen behöver inte samhället "hjälp" utifrån för att förändras. Hon menar, enligt Price 

och Brown, att alla orsaker till förändring, såväl demografiska, teknologiska och 

klimatologiska är beroende av sociala relationer för att få någon kraft och där är· förhållandet 

till produktionen av central b~tydelse för hur relationerna till varandra ska gestaltas. I sista 

hand är det ändock, enligt henne, de sociala relationerna uttryckt genom olika allianser och 

ritualer etc, där krav kan ställas på de som ingår i förbindelserna av avgörande betydelse för 

hur samhället ska komma att utvecklas (ibid.). Price och Brown anser att både interna och 

externa förklaringsmodeller har intressanta komponenter, men betonar samtidigt 

n~dvändigheten av en syntes mellan dessa kontrasterande synsätt (Price & Brown 1985: 15:f). 

För att återkomma till Woodburns andra definition på samlar- och jägarsamhällen, dvs 

"delayed return system" vilket är en definition som i stort överensstämmer me_d komplexa 

samlare och jägare i och med att det finns möjligheter till ackumulation. Woodburnger några 

karakteristiska hållpunkter för ett delayed return samhälle vilka kan uppträda separat, men 

oftast förekommer flera av dessa fenomen samtidigt. 

(I)Va!uable technical facilities used in production: boats, nets, artificial weirs, stockades, pit-traps, beeh~ve.s and 

other such artefacts which are a product of considerable labour and from which a food yield is obtained 

gradually over a period og months or years. (2) Processed and stored food or materials usually in fixed 

dwellings. (3) Wild products which have themselves been improved or increased by human labour: wild herds 

which are culled selectively, wild food-producing plants which have been tended and so on. (4) Assets in the 

fonn of rights held by men over their female kin who are then besowed in marriage on other men. (Woodburn 

1982:432f) 
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Han påpekar att skillnaden mellan dessa system är att i ett samhälle med fördröjd avkastning 

är individerna beroende av varandra genom sin bundenhet till specifika plat~er och specifika 

andra på ett helt annat sätt än i samhällen som konsumerar sin produktion omedelbart. 

Delayed return ger vilket namnet antyder en fördröjd avkastning för ai:betet vilket ofta kräver 

stora kollektiva arbetsinsatser som omöjliggör för individerna att bryta upp. Den stora 

skillnaden mellan ett immediate return system kontra ett delayed return system ligger, enligt 

Woodburn, i detta beroende eller potentialen för ett oberoende av andra individer för att kunna 

försörja sig själv och följaktligen ger detta helt skilda förutsättningar för den sociala 

organisationen. 

2.2 Allianssystem och giftermålsrelationer hos samlare & jägare 

Samlare och jägare brukar i många sammanhang klassificeras som bandsamhällen, vilket 

bestäms på grundval av bl.a. bosättningsmönster, gruppstorlek, religiös, - ekonomisk- och 

social organisation, arkitektur m.m. (Renfrew 1991: 154 ). En viktig komponent för 

bandsamhällets reproduktion är den släktskapsbaserade uppbyggnaden av samhällets ingående 

medlemmar. Dessa släktskapsband kan se ut på lite olika sätt och är inte alltid baserat på 

biologiskt släktskap. Fiktiva släktskapsband kan t.ex. skapas genom olika former av ritualer 

etc. (Service 1966:20ff). 

Service menar att det finns flera sätt som dessa exogama grupper baserar sitt släktskap på. Det 

ena sättet benämner han "patrilokala band", där det nygifta paret bosätter sig hos mannens 

familj och således räknas släkten på faderns sida, d.v.s. patrilinjärt släktskap. I de fall som 

familjen bosätter sig hos kvinnans band, kallas detta matri- eller uxorilokala band och således 

räknas släkten på moderns sida (se även Riches 1982). Utifrån detta sätt att räkna släktingar 

finns givetvis flera varianter. Ett exempel på detta kan belysas med att i vissa fall ses barnen 

exklusivt som kvinnans barn där mannen enbart är gift med modem till barnen (Service 

1966:32ft). 

Enligt Riches existerar även ett alternativt synsätt för att definiera olika släktgrupper hos 

jägare och samlare. Detta benämns för det "bilaterala bandet" och med detta menas att 

släktskapet räknas både på den manliga och kvinnliga sidan (Riches 1982). 

De primära målen med att ingå äktenskap kan t.ex. vara att skapa goda allianser mellan olika 

grupper för att få hjälp i nödtider samtidigt som det är en bekräftelse på steget in i 

vuxenvärlden etc. Således menar Service att släktskap och olika typer av allianser innefattar 

alla tänkbara ekonomiska, politiska och sociala sfärer som utgör själva navet i samhällets 

organisation (Service 1966:35f). 
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Gruppsammansättningen hos samlare och jägare baseras generellt på kärnfamiljen som är den 

minsta enheten som ofta består av några vuxna och barn. Medlemmarna i en kärnfamilj vistas 

sedan större delen av året tillsammans med några andra kärnfamiljer och denna grupp 

benämner han "extended family". Detta kan också definieras som minimum band eller lokala 

bandet (se även kap. 3.2). Nästa nivå blir således hela bandet vilka kan stråla samman för att 

t.ex. utföra olika ceremonier. Vid sidan av dessa tillfällen då ett band strålar samman kan 

ibland några lokala band utföra olika "sidoaktiviteter" tillsammans och detta kan medföra att 

några av: de lokala banden tenderar att bilda tätare äktenskapsallianser med vissa grupper 

(Service 1966:42ff). 

2.3 !IClosed connubium" - en modell om den sociala organisationen bland samlare och 

jägare. 

Modellen jag utgår ifrån baseras på Antonio Gilmans artikel om hur övergången från 

mellanpaleolitikum och senpaleolitikum kan ha gestaltat sig och hur detta påverkade den 

sociala organisationen. Ideerna till modellen baseras främst på Martin Wobst resonemang, 

men också på alliansteorin som diskuteras inom social antropologin. För att ge en definition 

av begreppet "connubium" hänvisar jag till den svenska översättningen "äktenskaplig". 

Således definieras här ett closed connubium som ett slutet äktenskapligt allianssystem där 

utanförliggande grupper inte ingår i alliansen. 

Wobsts modell utgår, enligt Gilman, ifrån att lokala exogama grupper ("minimum band" om 

cirka 25 personer) måste ingå i ett större nätverk fdr att försäkra sig om en adekvat tillgång till 

giftermålspartners ("maximum band") om minst 475 personer (se även Wobst 1976, samt kap. 

3.2). I de händelser som allians::iätverket var slutet menar Wobst att grupperna i periferin 

inom ett slutet äktenskapligt allianssystem ändå valde/tilldelades partner från "sina egna", 

även om det var närmare till grupper som hörde till ett annat band. Detta äktenskapliga 

allianssystem möjliggjordes eftersom befolkningstätheten under senpaleolitikum hade ökat 

nog mycket för att det_ skulle vara lönsamt att göra dessa resor och därför att detta system 

medförde praktiska fördelar som överträffade kostnaden för detta. • Han anser att de stilistiska 

distinktioner som syns i det arkeologiska materialet kan tolkas som ett medel för att bibehålla 

kommunikationen mellan grupperna och där existensen av ,olika stilzoner kan ses som ett 

materiellt uttryck för social identitet. 

Gilman anser att Wobst modell är alltför mekanisk för att kunna förklara övergången från 

mellan- och senpaleolitikum på ett övertygande sätt och att den också saknar kausalitet mellan 
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tekniska och sociala förändringar. Således vidareutvecklar han Wobst modell där han vill 

belysa den sociala förändring som sker utifrån ett bredare perspektiv (Gilman 1984: 121 f). 

Alliansteorin, enligt Gilman, går ut på gruppens behov av sammanslutningar för att 

upprätthålla sina tillgångar i ett territorium, men också för att försäkra sig om hjälp i nödtider. 

Allianser baserades på exogami vilket gav säkerhet mot konflikter, men fungerade också för 

att främja ekonomiskt bistånd. Bortom denna sfär så uppfattas allianserna mer och mer som 

uppoffringar och s.k. negativ reciprositet blir framträdande mellan de olika grupperna. 

Alliansteorin som Gilman resonerar kring, baseras främst på 1800-tals sociologen Edward 

Burnet Tylors tankegångar kring detta och i Gilmans modell lämnas stort utrymme för 

diskussion angående allianser (Gilman 1984: 122). 

Sfären för samarbete bland medlemmarna i det slutna äktenskapliga allianssystemet är ändå 

inte absolut. Bland de närmaste släktingarna och inom hushållet fungerar förhållandena till 

varandra enligt s.k. "generalized reciprocity", d.v.s. • generell reciprocitet, där tjänster och 

gentjänster anses självklara och man erbjuder sina tjänster utan att ställa krav eller 

förväntningar på att fä något tillbaka. Men mot medlemmar som inte knyts till den egna 

familjen eller släkten baseras banden på s.k. "balanced reciprocity", • eller balanserad 

reciprocitet (se fig. 1, samt Sahlins 1968:84ff). Det innebär att man förväntas fä tillbaka 

motsvarande insatsen, om inte direkt, så vid ett senare tillfälle. Detta resonemang som han 

hämtat från antropologen Sahlins, är inte oproblematiskt anser Gilman, eftersom relationerna 

mellan hushållen styrs av motsägelsefulla krafter, där hushållen å ena sidan vill knyta 

utomstående förbindelser till sig för att försäkra sig om hjälp vid eventuella misslyckanden, 

men samtidigt vill de inte ta på sig för mycket ansvar för att vara tillgänglig om något annat 

hushåll skulle drabbas (Gilman 1984:122). Bortom denna gräns råder s.k. negativ reciprocitet 

där tjänster och gentjänster ses som uppoffringar och där de inblandade försöker göra ett 

bättre byte än insatsen (Shalins 1968:84ff). 

För att klara av att upprätthålla de nödvändiga nätet av sociala relationer, krävs en balansgång 

mellan motsägelsefulla intressen och för att åstadkomma detta behövs rituell förstärkning, 

anser Gilman. Solidariteten mellan medlemmarna som ingår i sfären balanserad reciprocitet, 

måste således förankras rituellt, vilket uttrycks t.ex. genom stil. Följaktligen menar Gilman att 

stil och symbolism intensifieras under denna tid, inte därför att samarbete existerar (samarbete 

existerade även under tidigare perioder), utan för att undvika att systemet faller sönder av 

dessa kontrasterande intressen. 

Gilman studerar som sagt övergången från mellan- till senpaleolitikum med tonvikten på .hur 

den sociala organisationen kom att se ut under senpaleolitikum. Han menar att de tekniska 
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innovationerna som utvecklades gradvis under denna tid fick två konsekvenser, dels ökade 

befolkningen, men samtidigt allt eftersom nya tekniska ideer fick fotfäste, behövdes hjälpen 

från dessa "nya" grannar allt mer sällan. 
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I ~eSeclor 
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\ Reciprocity Reciprocity Recip,.,city 

- / / ---·- / I "" -...._ _______ ./ .// 

• -, .......... ________ ___// 

Fig. I. Ur: Sahlins 1968:85 

Sammanfattningsvis är grunden till dessa slutna allianser sprunget ur varje grupps behov att 

erhålla tillfällig förstärkning, men även begränsa plikterna att hjälpa andra. Följaktligen 

behövdes en rituell förankring för att bekräfta detta, inte för att de tekniska innovationerna 

hade gjort ömsesidig hjälp mer nödvändig, utan för att högre produktionssäkerhet hade gjort 

socialt samarbete mer osäkert. Således menar Gilman att förändringen i den sociala 

organisationen stammar från en övergång inom gruppernas intresse, som (i sista hand) 

orsakats av mer effektiva tekniska innovationer (Gilman 1984: 122f). 

Wobst menar att dessa stilistiska zoner är svåra att spåra i allmänt förekommande 

vardagsföremål, t ex stenverktyg. I stället är detta synligt på t.ex. klädedräkter och 

grottmålningar, men också på artefakter som kan knytas till begravningsriter och andra 

föremål som indikerar socialt utbyte och som därmed får en symbolisk betydelse (Wobst 

1976:55). 

I boken "Hunters in transition. Mesolithic societies of temperate Eurasia and their transition to 

farming" (1986) behandlar Peter Rowley-Conwy i artikeln "Between cave painters and crop 

planters: aspects of the temperate European Mesolithic" bl.a. sociala territorier. Även här 

hänvisas bl.a. till ovan nämnda modell av Wobst och han skriver följande: 
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"The type of behavioural unit regarded as most relevant to the Mesolithic is the mating network as defined by 

Wobst (1976). [n order to ensure an adequate supply of mates, a minimum mating network size of about 500 

individuals is necessary. Such systems may be open, with each \ocal band (average size 25) in contact with a 

sufficiency of neighbouring bands to ensure adequate numbers of mates. In these case, no sharp cultural 

boundaries would be expected. Altematively such systems may be closed, with a unit of about 500 individuals 

forming a discrete entity. In this case cultural boundaries would exist and should be visible archaeologically 

(Wobst 1976). It is such units that social territory studies seek to recognise." (Rowley-Conwy 1986:22). 

3. Demografi, resursutnyttjande och bosättningsmönster 

3.1 Bosättningsmönster och resursutnyttjande i norra Fennoskandien under bronsålder 

och tidig järnålder. 

Arkeologen Lars Forsberg har i sin avhandling (1985) arbetat fram en bosättningsmodell för 

samlarna och jägarna under perioden 1500 f. Kr - Kr.f. i Luleå- och Umeå älvdalar (se tig. 2). 

I Norrland finner man under denna tid små runda hyddvallar istället för de stora 

boplatsvallarna som dominerande under den föregående perioden (Baudou 1992:97). 

Förmodligen övergick man till lättare tältkonstruktioner som var enkla att flytta. De lokala 

grupperna blev också något större under en 500 år lång övergångsfas mellan stenålder och 

metalltid (Forsberg 1996: 172). Under loppet av perioden från stenålder till metalltid sker 

samtidigt en gradvis ökning mot en alltmer utpräglad förrådsstrategi (Bergman 1995 :20 I) 

Forsbergs resultat ger vid handen att grupperna blev mer mobila än under föregående period 

och nu kom säsongsflyttningen att ske mellan två basläger. Det ena baslägret var belägen i 

skogsområdet och utnyttjades under vintern fram till sommaren och de viktigaste näringarna 

utgjordes av fiske och jakt på älg, ren och bäver. 

Under den här tiden började även förfjällsområdet utnyttjas i högre utsträckning än tidigare 

och det andra baslägret låg på denna breddgrad. Boplatsen beboddes under hösten och den 

huvudsakliga försörjningen utgjordes av renjakt och här utvanns även råvaror till stenverktyg. 

I anslutning till dessa basläger i skogsområdet och förfjällsområdet förekommer en rad olika 

tillfälliga boplatser som bara beboddes en kort tid, dessa var ofta belägna på strategiska platser 

för jakt och bearbetning och förädling av råvaror. Mitt emellan basboplatserna ligger en 

tillfällig "rastboplats" som användes under flytten mellan de två baslägren (Forsberg 

1985:271ff). 

Ingela Bergman påpekar dock att man bör vara försiktig med att dra raka paralleller mellan 

föremålsinventarierna på en boplats och boplatsens funktion eftersom t.ex. 
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redskapsproduktionen och dess underhåll etnografiskt sett sker stegvis och kontinuerligt. Hon 

menar istället att tillverkningsplatserna på boplatserna kan sägas vara: 

"det indirekta uttrycken för andra aspekter i resursutnyttjandet" (Bergman 1995:186ff). 

Till bilden hör också de samlingsboplatser där en större mängd människor samlades en gång 

under sommarhalvåret för att bl.a. utföra ceremonier av olika slag. Dessa boplatser ligger, 

enligt Forsberg, på en resursrik lokal och detta gjorde att en stor grupp människor klarade sin 

försörjning under en kortare tid. Som förslag på samlingsboplatser nämner han bl.a. 

Stornorrfors vid Umeå älvs mynning där det påträffats hällristningar (Forsberg 1985:27lf). 

Även i Nordnorge sker under samma tid (tidig metalltid 1800-0 f. Kr) förändringar 

bosättningsmönstret. Detta inleds redan under slutet av stenåldern, där man successivt övergår 

från en sedentär kustbosättning till en mer mobil tillvaro. Olsen har med bl.a. utgångspunkt i 

keramiken valt att dela in perioden i två faser: den textilkeramiska fasen (1800-900 f. Kr.) 

och den Kjelmöykeramiska fasen (900-0 f. Kr.) (Olsen 1994:lOlff). Under den 

textilkeramiska fasen märks ändock skillnader i den materiella kulturen mellan kust och 

inland, men detta mönster förändras under Kjelmöyfasen där t.ex. Kjelmöykeramiken blir den 

dominerande keramiska traditionen både i inlandet och vid kusten. Det finns indikationer på 

att man i allt ökande grad utnyttjade inlandets resurser, eftersom det sker en markant ökning 

av inlandsboplatser, samtidigt som de nedgrävda hustufterna vid kusten försvinner under 

loppet av Kjelmöyfasen (Olsen 1994:120). Sommaren kom att spenderas vid kusten för att 

bl.a. jaga: fägel samt ta del av havets resurser och det nya inslaget var att man nu, till skillnad 

mot tidigare, bosatte. sig på den yttersta kusten. Under den resterande delen av året återfinns 

boplatserna vid inlandets älvar och insjöar där de bl.a. fiskade och jagade ren och bäver 

(Olsen 1994:l0lff). 

På den finska sidan verkar det inte ske någon större förändring i bosättnirigsmönstret, istället 

är lokaliseringsmönstret detsamma som under stenåldern. Boplatserna återfinns vid älvar och 

sjöstränder och har ofta lång kontinuitet bakåt i tiden (Edgren 1993:147). Däremot 

överensstämmer artefakterna på de finska boplatserna med det fyndmaterial som återfinns på 

de svenska och norska under samma tid, t.ex. keramiken (ibid. 141 ff). Senare forskning har 

emellertid visat indikationer på jordbruk i norra Finland från denna tid, men huruvida detta är 

fallet är fortfarande en öppen fråga. Fler analyser behövs för att avgöra omfattningen och 

innebörden av dessa indikationer (Carpelan, muntlig kommunikation). 
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modell av bosättningsmönstret under perioden 1500 fKr.- Kr. f. (b) En modell för lilla Luleälven (c) En modell 

för stora Luleälven (d) En modell för Umeälven. 
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3.2 Demografi och asbestgodsets utbredning 

Enligt mina beräkningar är området där asbestgods förekommer cirka 560000 

kvadratkilometer stort (se karta, fig. 3). En jämförande siffra kan vara Sveriges yta som täcker 

cirka 450000 kvadratkilometer (Raben & Sjögrens världsatlas 1991 :4). Här är det förmodligen 

på sin plats att påpeka att dessa 560000 kvadratkilometer utgör den maximala utbredningen 

för asbestgodset. Inom detta område förekommer mer eller mindre "fyndtomma" områden om 

man ser till denna keramiktyp och s~ledes kan detta område på 560000 kvadratkilometer 

bantas avsevärt. De mindre fyndrika områdena kan tex. motsvaras av tillfälliga expeditioner 

som den förhistoriska människan utförde och således är förtätningen låg på dessa områden. 

Den ojämna spridningen kan givetvis också bero på forskningsluckor. 

Arkeologen Åsa Lundberg behandlar i flera forskningsarbeten (Lundberg 1986, 1997) bl.a. 

demografiska förhållanden bland samlare och jägare med utgångspunkt i norrländska 

skärvstensvallar under perioden 4500 ,.-2500 f.Kr. Lundbergs senare rön (1997) grundas bl.a. 

på analogier utifrån June Helms studier av Atapaskaindianerna. Här betonas vikten av sociala 

kontakter och detta medför att släktskap är viktigt för dessa människor, vilket också flera 

andra forskare påpekat (se kap. 2.2). Gruppindelningen hos samlare och jägare utgörs här av 

fyra nivåer där den minsta enheten motsvaras av det lokala bandet. Det lokala bandet består·av 

en familjegrupp med antingen verkligt eller fiktivt släktskap. Familjegruppen byggs ofta upp 

kring en syskonskara. Nästa nivå kallas det regionala bandet och är den nivå som är svårast att 

definiera eftersom gränserna är väldigt flytande. En närliggande definition, enligt min mening, 

kan utgöras av Woodbums beskrivning av en ständig pulsering av olika medlemmar och 

grupper som är löst sammansatta. Den största enheten är således stammen inom vilken 

medlemmarna föds och dör. Medlemmarna definieras här bl.a. utifrån språklig tillhörighet och 

denna nivå är den meststab,.ila över tid. En fjärde gruppering utgörs av tillfälliga arbetsgrupper 

som endast består en kort tid (Lundberg 1997:11). Denna kan jämföras med det som även 

Service har noterat och ·som han benämner för olika typer av sidoarrangemang eller 

sidoaktiviteter (se kap. 2.2). 

Enligt Lundberg är det normala demografiska förhållandet för Nordamerikas indianer allt 

mellan en individ på 50 kvadratkilometer upp till en individ på 160 kvadratkilometer och 

individantalet i en grupp består av cirka 10 - 25 personer fördelat på 2 - 5 kärnfamiljer. 

Gruppen flyttar ungefär fyra till fem gånger per år och en gång om året under sommarhalvåret 

träffas hela stammen vilken sammantaget består av 300 - 500 individer. Således är det endast 

en kort period under året· som hela stammen träffas och under den resterande delen av året är 

boplatserna spridda på ett avstånd på omkring 15 och 80 kilometer mellan varandra och 
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flyttmönstret under denna tid styrs främst av tillgången på viktiga resurser (Lundberg 

l 986:94ff). 
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Fig. 3. Karta. Skalal:10000000, 1 cm.= 100 km. Uppgifterna till asbestgodsets rumsliga utbredning är hämtat ur: 

Baudou 1992: 11 0f, Carpelan 1979: 17 samt muntligen, Edgren 1993: I 50, Hulthen I 991, Jörgensen & Olsen 

1988. • 

Lundbergs undersökningsområde täcker cirka 60000 kvadratkilometer, men området kan 

vidgas till drygt 100000 kvadratkilometer ~m • man medtar befolkningens områden för 

resursutnyttjande. Hennes slutsatser ger vid handen att samlar- och jägargrupperna under 4500 

- 2500 - f. Kr. i Norrlands inland flyttade mellan två poler. Den mindre enheten utgjordes av 

vinterlägret där en eller ett par familjer ingick. Lundberg väljer att kalla dessa mindre enheter 

för vinterbyar för att framhålla dess permanenta prägel. Med permanent avses att hyddorna 
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stod kvar när gruppen flyttade till sommarlägret och vinterbyama återanvändes kontinuerligt 

under lång tid. Vinterbyamas storlek varierade mellan 1 -11 hyddor, men medeltalet ligger 

runt 2 -5 hyddgrunder (1997: 125ft). Vinterbyamas antal uppgår till 29 enligt Lundbergs 

definitioner och medelavståndet mellan byarna ligger rnnt 3,5 mil. Varje bys areal motsvaras 

av cirka 1000 kvadratkilometer där vinterbyama i sin tur uppgick i ett regionalt band om cirka 

1-5 byar som i snitt upptog en areal på omkring 9000 kvadratkilometer. Således kan dessa 30 

byar i sin tur indelas i. 13 regionala band. Sommarbosättningen låg belägen ett par mil från 
.-··. 

vinterlägren och fungerade troligtvis även som samlingsboplats för det regionala bandet 

(Lundberg 1997:138f). Utifrån detta bedömer hon att befolkningsmängden i området hon 

studerar uppgick till cirka 500-1000 individer. 

Arkeologen Martin Wobst demografiska beräkningar under paleolitikum överensstämmer till 

viss del med Lundbergs siffror (Wobst 1976:49ff). Han har gjort några för mig intressanta 

uträkningar som han grundar på etnografiskt material. Enligt Wobst måste mänskliga 

samhällen ha en demografisk bas på minst 475 individer för att på sikt kunna upprätthålla en 

nödvändig tillgång på äktenskapspartners (se även kap. 2.3). Denna basenhet utgör enligt 

honom hela bandet och dessa bryts ned i flera mindre lokala grupper med en gruppstorlek 

mellan 15-75 individer, men medeltalet ligger på 25 individer. I detta fall måste den lokala 

gruppen beblanda sig med minst 18 granngf½pper för att komma upp till 475 individer. Ibland 

organiserar sig dessa mindre grupper enligt öppna principer, dvs varje lokalgrupp utgör sitt 

eget centrum och söker sin partner i de närmaste grupperna med utgångspunkt i sitt eget. På 

detta sätt blir nätverken ständigt överlappande varandra och kedjan av partnerutbyte saknar 

klara gränser och avbrott. Om detta är fallet kan vi inte förvänta oss att hitta spår efter sociala 

gränser i det arkeologiska materialet (ibid.). 

Om dessa grupper istället sluter sig samman och bara väljer partners från sin egen grupp om 

minst 475 individer blir mönstret annorlunda. Således uppstår inom bandet centrala grupper 

och grupper i periferin och för det egalitära bandet medför detta en intern differentiering om 

enbart i termer av tillgänglighet till dess bestående grupper. Han menar att slutna samhällen 

inte kan uppstå förrän befolkningen har uppnått en viss nivå, eftersom avståndet är för glest 

och detta medför att individerna måste välja en partner från sina närmaste grannar. 

Enligt honom ligger befolkningsdensiteten hos etnografiskt dokumenterade samlare och 

jägare mellan 0,5 och 0,005 personer per kvadratkilometer. Men han påpekar att densiteten 

även efter kontaktperioden ändock höll sig under en nivå på 0,05 individer per 

kvadratkilometer (Wobst 1976:50). Om man räknar om de mest generösa måtten, dvs 0,5 -

0,005 individer per kvadratkilometer, till att gälla kvadratkilometer per individ, ger detta en 

densitet på • allt mellan en individ på två kvadratkilometer upp till en individ på 200 
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kvadratkilometer. Om uträkningen grundas i en densitet på 0,05 individer per 

kvadratkilometer ger detta en motsvarande siffra på en individ på 20 kvadratkilometer. Wobst 

siffror ger en betydligt större svängradie än Lundbergs, men grovt sett ·rör de sig inom samma 

populationsdensitet. 

Samtidigt kan det finnas ett problem med att överföra etnografiskt dokumenterat material på 

den förhistoriska människans samhälle. Denna problematik har uppmärksammats av flera 

forskare, bl.a. hävdar Price & Brown (1985 :4) att forskningen hittills i allt för hög 

utsträckning litat på de etnografiskt kända grupperna och därmed bortser från den mångfald 

som är kännetecknande för den förhistoriska perioden. De påpekar att vi ensidigt har litat på 

dessa "källor" som enbart överlevt på grund av sitt avstånd från mer åtråvärda områden (se 

även Olsen 1994:22) 

3.3 Demografi och asbestgodsets stilzoner 

Arkeologen Birgitta Hulthen har bl.a. gjort en analys av asbestgodsets dekorelement i en 

utvald del av Norrlands inland och hon har hittat sex stilgrupper A, B, C, D, E & U och som i 

vissa fall går att dela in ytterligare i undergrupper. A-gruppen kännetecknas av rikt dekorerad 

övre del. Denna kategori delar hon i två grupper; Al som har ristat in dekoren i kärlet, medan 

A2 keramiken är kamstärnplad (se fig. 4). 

B-gruppen kännetecknas av sparsamt kamstämplad ornamentik på den övre delen av kärlet 

med horisontella och/eller parallella linjer (se fig. 5) 

C-gruppen uppvisar odekorerad mynningsdel och denna stil har hon delat i i två kategorier. 

C 1 har kamstämplad ornering, medan C2 har kamstämplad. Grupp D uppvisar inristade 

parallella linjer längs mynningskanten, medan E-keramiken är odekorerad. U är unikt 

dekorerade kärl i området (se fig. 6). 

Utifrån denna indelning har hon hittat tre områden som vart och ett uppvisar sin specifika 

tyngdpunkt, även om de flesta dekorer förekommer i de tre stilzonerna (se tig. 7). 

Hon påpekar att· fördelningen mellan dekorerad och odekorerad keramik varierar mellan 

områdena. På boplatsen Rappasundet i Hornavanområdet utgjorde den dekorerade andelen 

endast 19% av keramiken, att jämföra med den dekorerade keramiken i område 2 på 72% (se 

nedan) (Hulthen 1991 :4lft). 
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I område l dominerar den odekorerade keramiken och bland de dekorerade skärvorna är A 1 

den vanligaste, d.v.s. den med inristade linjer på kärlets övre delar. Enligt mina uträkningar 

utifrån Hulthens data utgör den totala andelen odekorerad keramik 42% och Al utgörs av 

31 % i område 1. Resterande 27% av keramiken tillhör kategorierna B, C2 och D. 

På 14 boplatser i Västerbotten, d.v.s. område 2 om jag har förstått Hulthen korrekt, utgör 

istället medeltalet av dekorerad keramik 72% och följaktligen utgör den odekorerade 

keramiken 28%. Enligt Hulthen dominerar kamstämplad keramik i område 2, d.v.s. kategori B 

och A2. Kategori B utgör 27%, medan A2 utgör cirka 20%. Den övriga keramiken faller 

inom kategorierna Cl, C2 samt U (ibid.). 

Område 3 domineras av kategori B-ornamentik även om den odekorerade keramiken utgör en 

stor andel. Kategori B utgör 44% av materialet, medan 29% av keramiken är odekorerad. De 

övriga kategorierna tillfaller grupperna A2, C 1, C2. 

Av Hulthens stilindelning framgår det dock ej hur krukornas stildrag har fördelat sig inom 

boplatserna. Däremot påpekar arkeologen Ingela Bergman i sin avhandling att ett 

genomgående drag för keramiken är just att olika dekorelement förekommer inom samma 

depositiOnsytor på boplatserna. Även storleken på krukorna tycks ha samma variationsbredd 

på de olika boplatserna (Bergman 1995: 190). Visserligen har Bergman i sin avhandling inte 

exakt samma undersökningsområde som Hulthen, men de överlappar varandra i Hultens 

område 3 och jag antar att keramikens spridningsmönster i stort sett ser likadan ut i hela 

regionen. Således kan keramikens stilelement generellt sett sägas förekomma med stor 

variation på de flesta boplatser inom områdena. 

Av den totala mängden keramik som hittats inom de tre områdena utgör den oornerade 

keramiken och kategori B den största grupperna med vardera 31 %. Den ornamentik som 

förekommer i den mest blygsamma skalan är givetvis de unika kärlen i område 2, men också 

kategorierna Cl, C2 och D förekommer sparsamt. Cl utgör 2% av materialet, medan C2 utgör 

5%. Kategori D utgör cirka 6% av k~ramiken. Däremellan hittar vi kategorierna Al och A2 

som upptar cirka 8 respektive 10%. 

För att kunna utvärdera om det är rimligt att anta att ett stil område har motsvarats av den 

mindre enheten som benämns "minimum band", har jag räknat ut de tre områdenas 

ungefärliga storlek. Omräknat till kvadratkilometer utgörs område 1 till 11000 

kvadratkilometer, område 2 till 13500 kvadratkilometer och område 3 till 8000 

kvadratkilometer. Dessa siffror är inte uträknade med någon högre precision och följaktligen 

enbart ungefärliga. 
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Detta innebär en_gruppstorlek inom område 1 på allt mellan 5500 till 55 individer med Wobst 

uträkningar, där populationsdensiteten hos samlare och jägare varierar mellan en individ på 2 

kvadratkilometer till en individ på 200 kvadratkilometer. Lundbergs siffror, d.v.s. en variation 

mellan en individ på 50 kvadratkilometer upp till en individ på 160 kvadratkilometer indikerar 

istället en gruppstorlek mellan 220 till 68,75 individer i område 1. 

Område 2 med Wobst uträkningar skulle innebära en gruppstorlek mellan 6750 till 67,5 

individer. Med Lundbergs demografiska uträkningar skulle gruppen istället motsvaras av en 

variation mellan 270 till 84,4 individer. 

Det tredje området som motsvarar 8000 kvadratkilometer indikerar en gruppstorlek mellan 

4000 till 40 individer, enligt Wobst data. Lundbergs data faller inom ramen mellan 150 till 50 

individer inom område 3. 

4. Stil och symbolik 

4.1 Ett aktivt symbolspråk i sociala strategier 

Den materiella kultur som en grupp använder sig av har givetvis en praktiskt funktionell sida, 

men har också i varierande grad en symbolisk betydelse. Vissa föremål kan förmodligen 

uteslutande hänvisas till den symboliska sfären t.ex. de föremål som används vid religiösa 

ceremonier och initiationsriter etc. Samtidigt används materiella ting ofta på ett aktivt sätt i 

sociala strategier för att skapa, upprätthålla eller protestera mot den rådande ordningen, som 

t.ex. kläder, smycken, husgeråd och andra fö~emål som ges betydelse (Olsen 1997, Hodder 

1982). 

Arkeologen Ian Hodders (1982) studie av de pastorala och småskaligt jordbrukande grupperna • 

runt sjön Baringo i Kenya kan belysas som ett exempel på detta. Trots att grupperna lever på 

likartat sätt och att kontakterna över gränserna är livliga, så märks distinkta skillnader i den 

materiella kulturen. Således är integrationen mellan grupperna hög, men vid de tillfällen när 

någon flyttar över gränsen anammar denna individ den nya gruppens materiella symboler. Om 

denna person vid ett senare tillfälle återvänder, antingen permanent eller för en viss tid till sin 

ursprungliga grupp återtar denna också den ursprungliga gruppens materiella symbolik 

(Hodder 1982:20f). 

Graden av distinktion varierar mellan olika områden, ibland märks knivskarpa gränser mellan 

grupperna medan det på andra håll är mera flytande gränser, men trots allt existerar dessa 

distinktioner i den materiella kulturen. Hur starkt gränserna betonas beror i hög utsträckning, 
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enligt Hodder, på graden av resurskonkurrens mellan grupperna (Hodder 1982:28ff). Han har 

sett. tendenser till att distinktioner i bruket av materiella symboler ökar om två grupper med 

relativt hög befolkningstäthet och som har likartad försörjning, bor bredvid varandra. Således 

menar Hodder att gränserna till viss del upprätthålls som markör för negativ reciprocitet, d.v.s. 

att skillnaderna mellan grupperna rättfärdigar konkurrensen om resurserna samtidigt som detta 

stödjer ett socialt och ekonomiskt beroende inom gruppen (Hodder 1982:31). Denna tolkning 

ligger nära Antonio Gilmans modell eftersom han menar att stil brukas i syfte att utesluta sina 

grannar på ett rättfärdigt sätt från sfären för generell reciprocitet. 

De äldre männen har mest inflytande hos dessa gerontokratiska grupper, samtidigt som de 

utgör den mest ekonomiskt välbärgade gruppen i samhället genom sina ofta väldigt stora 

boskapshjordar. Till vissa delar upprätthålls gränserna, enligt Rodder, på de äldre männens 

initiativ som en del i en strategi att behålla sin position. De uppmuntrar de yngre männen att 

göra boskapsräder hos de andra grupperna med hänvisning till det dyra brudpriset som de 

yngre männen i framtiden kommer att betala för sina fruar. Boskapsräderna misslyckas oftast 

och Hodder tolkar detta som en del i de äldre männens strategi eftersom de gynnas av att 

gränserna bibehålls. De yngre männen hålls på detta vis effektivt borta från de äldre männens 

domäner (Hodder 1982:67f). 

Samtidigt menar Rodder att det finns många fler verksamma aspekter för ett upprätthållande 

av stilistiska särdrag och att enbart hänvisa bruket av symboler till att kategorisera grupper i 

"vi" och "dem" vore felaktigt. För att förstå varför och hur den materiella kulturens särdrag 

upprätthålls och reproduceras måste man, enligt Hodder, även se till gruppens sociala 

organisation (Hodder 1982:73). Således innebär detta att det vore felaktigt att dra raka 

paralleller mellan dessa geronokratiska och pastorala samhällens bruk av materiella symboler 

och samlare och jägare eftersom deras strategier förmodligen har vitt skilda utgångspunkter, 

mål och syften. För min del visar hahs studie hur den materiella kulturen på ett aktivt sätt 

utnyttjas i olika mänskliga strategier och inte enbart kan ses som en passiv avspegling av 

faktiska sociala förhållanden. Studien visar • hur effektfullt den materiella kulturen 

"kommunicerar" antingen på det medvetna eller det omedvetna planet. Symbolerna i 

Baringoområdet används således även aktivt antingen för att dölja, opponera eller bekräfta de 

rådande förhållandena. 

Hodder visar i sin studie om Baringokulturerna hur keramiken används som en del i denna 

aktiva kommunikation som sker mellan och inom grupperna. Varje grupp har sin 

krukmakerska och även om det är närmare till en annan grupps krukrnakerska föredrar de att 

göra en längre resa bara för att få tag på sin grupps keramikkärl (Rodder 1982:37ff). Samtidigt 

finns det lättillgänglig, massproducerad keramik som säljs på marknaderna runt om i området. 

33 



Denna keramik däremot används flitigt över hela området och förknippas således inte med 

någon särskild grupp. I Baringoområdet förekommer det följaktligen en mängd föremål som 

korsar gränserna utan urskiljning och enligt Hodder ges inte dessa föremål samma 

betydelsebärande innehåll. 

Arkeologen Paul K Wason (1994) behandlar i boken "The archaeology of Rank" bl.a. 

problematiken kring att tolka arkeologiska artefakter som eventuella symboler för status. Han 

framhåller, med hänvisning till Fischer och Fairservis, att de estetiska uttrycken vi finner på 

artefakter och andra arkeologiska data tenderar att vara heltäckande och rik på detaljer om det 

rör sig om ett hierarkiskt samhälle. Om samhällsorganisationen följer egalitära principer 

uppvisar de dekorerade föremålen vanligtvis en regelbunden dekor med återkommande motiv 

samt stora odekorerade ytor (se fig. 8). 

Egalitarian 

Repetition of simple elements 
Much empty or irrelevant space 
Symmetrical 
Figures without enclosures 

Hierarchical 

Integration ofunlike elements 
Little irrelevant/unused space 
Asymmetrical design 
Enclosed figures 

Fig. 8. Ur: Wason 1994: 119. Fritt översatt utifrån Wasons textförklaring: Symbolik inom egalitär och hierarkisk 

konst. 

Som jag ser det bör detta förstås utifrån de sociala och ideologiska omständigheter som är 

dominerande, vilket påverkar individernas tankesätt och världsbild och som i sin tur kommer 

till uttryck genom t.ex. ornamentiken på artefakterna. Enligt Michael Shanks & Christoffer 

Tilley (1987:146ff) formas uttrycken på föremålen i ett samhälle eller inom en grupp utifrån 

en given ekonomisk, ideologisk och politisk situation. Således formar t. ex. 

krukmakerskan/makaren ornamentiken utifrån den världsbild som denne har socialiserats in i 

och detta medför att de estetiska uttrycken ger en bild av en bestämd uppfattning av sin 

omg1vmng. 

5. Asbestgods och annan materiell kultur 

5.1 Asbestgodsets form, sammansättning, dekor och storlek 

Asbestgodset i norra Fennoskandien under tusentalet f.Kr. uppvisar en stark enhetlighet både i 

kärlform och ornering, med relativt små stilistiska variationer (se fig. 4-7, kap. 3.3). I· 

undantagsfall förekommer det unikt dekorerade kärl, men generellt sett är likheterna stora. 

Dekorelementen på asbestgodset utgörs ofta av ett regelbundet, geometriskt kamstämplat 

34 



mönster eller inristade heldragna parallella linjer som vanligtvis koncentreras till den övre 

delen av kärlet, men en relativt stor andel skärvorna är odekorerade (Hulthen 1991 :40ff, 

Jörgensen & Olsen 1988: 13, Edgren 1993:146ff). 

Hulthen har bl.a. gjort en analys av asbestgodset där hon har sett att kärlen innehåller ca. 90% 

asbestfibrer och 10% lera och således fungerar leran endast som bindemedel. Den höga 

asbesthalten gör att kärlen är mycket hållbara och värmebeständiga. Med stor sannolikhet har 

de välgjorda och tunnväggiga kärlen tillverkats på en matris av trä eftersom avtryck på flera 

av kärlens insidor indikerar detta. En konsekvens av denna tillverkningsteknik är ett uniformt 

spannformat kärl med en enkel och aningen konvex profil (Hulthen 1991 :32ff). 

Genom analyser av keramikskärvor har kärlens storlek i viss mån gått att fastställa. Höjden 

varierar mellan 14 till 34 centimeter och mynningsdiametrarna varierar mellan 10 till 50 

centimeter och de fä bottenskärvor som hittats indikerar en diameter på 6 till 16 centimeter 

(Hulthen 1991:39ff). Följaktligen varierar kärlens storlek från relativt små kärl till ordentliga 

krukor, medan den konvexa formen på kärlen och dekoren är tämligen likartad. 

Hulthen påpekar att kärlens sammansättning, form och lagningssätt ter sig allt för likartad 

över området för att vara en slump. Bl.a. har det specifika sättet att laga en krukas mynning 

med en tvinnad asbesttråd återfunnits dels i Kautokeino, men också på två ställen i Norrlands 

inland, Vilhelmina och Arvidsjaur. Hon betonar de kontakter som måste ha funnits för att 

detta specifika lagningssätt spreds över det vidsträckta området (Hulthen 1991 :50ff). 

Trots allt förekommer keramiken i relativt ringa mängd på boplatserna. På drygt 70 boplatser i 

Hulthens under~ökningsområde framkom totalt 42,8 kilo keramik, varav cirka hälften 

återfanns på boplatsen vid Rappasundet (Raä 532). På de övriga boplatserna är det sällan 

skärvorna överstiger ett kilo (Hulthen 1991 :6f). Av dessa drygt 42 kilo keramik utgör 

asbestgodset bara en del, eftersom Hulthen i denna framställning inte separerat asbestkeramik, 

hårmagrad keramik och asbestgods, där de två förstnämnda i huvudsak tillhör den föregående 

perioden (ibid. 13ft). 

5.2 Asbestgodsets datering 

Denna karakteristiska keramiktyp dateras grovt sett till det första årtusendet f.Kr., men det 

finns både äldre och yngre dateringar. De svenska dateringarna grundas framförallt på de 

dateringar som utfördes av A. Linder 1966. Resultatet gav vid handen att den övervägande 

delen av keramiken tillhörde förromersk järnålder, medan tre dateringar härstammande från 
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bronsåldern. Laisankrukan som enligt Linder dateras till cirka 1400 f.Kr. kan tjäna som 

exempel på ett kärl med en äldre datering (Linder 1966). 

I Norge faller alla dateringar som gjorts av Kjelmöykeramiken in under det första årtusendet 

f.Kr., men tyngdpunkten ligger under perioden 700 f.Kr-100 f.Kr. (Jörgensen & Olsen 1988). 

Den nordskandinaviska Sär -2 keramiken har i Finland daterats till perioden 500 f.Kr.-150 

e.Kr. (Edgren ·1993:150). Den slutsats man kan dra av dessa analyser är att majoriteten av 

denna typ av kärl hör till mitten och senare delen av första årtusendet f.Kr. 

5.3 Tolkningar om asbestgodsets praktiska funktion 

Ibland föreslås bl.a. att asbestgodset har fungerat som glödkärl till uppvärmning av hyddorna, 

men den mest genomarbetade tolkningen om den praktiska funktionen drivs emellertid av 

Birgitta Hulthen (1991). Hon menar att asbestgodset har används som ett slags masugnar i en 

småskalig process att framställa järn. Detta grundar hon bl.a. på det faktum att asbestgodset 

ofta uppträder i samma kontext som slagg, träkol, stensläggor och rostsand etc. På vissa 

ställen har t.o.m. skärvor av asbestgods med fastsmält slagg påträffats. Hon betonar också 

kärlens olämplighet som matlagningskärl eller vätskebehållare, dels för att många av kärlen 

har borrade hål i varierande höjder men också att den höga asbesthalten skulle olämpliggöra 

innehållet som föda eller dryck eftersom "asbeststickorna" lätt lossnar (Hulthen 1991 :34ff). 

5.4 Övrig materiell kultur 

Som ovan nämnts påträffas relativt ofta slagg, järnföremål och stenklubbor etc på boplatserna 

i samma kontext som asbestgodset och således vekar det finnas ett starkt samband mellan 

asbestgods och järnhantering (Hulthen 1991 :34, Baudou 1991 :VIII). På flera platser i norra 

Fennoskandien finns tecken på lokal produktion av de s.k. ananinobronserna genom de 

gjutformar som påträffats, men också genom ett mindre antal bronsföremål, bl.a. 

ananinoyxorna. I Norrland har man hittat två yxor av denna typ och sex gjutformar, samt ett 

tiotal andra typer av ananinobronser och gjutformar till dessa och ännu fler ananinoartefakter 

har hittats i Nordnorge och i norra Finland (Baudou 1992: 105). I Finlands inland har man 

hittat ett tusental ananinoföremål från denna tid (Edgren 1993: 145). 

Metallens upprinnelse i norra F ennoskandien anses komma genom kontakter med dessa 

metallproducerande kulturer i öst, främst via de starka förbindelser som gör sig gällande med 

Ryssland och Ananinokulturen som dateras till 800-300 f. Kr. (Olsen 1984:46, Baudou 

1992:104ff, Carpelan 1975:28ff, Forsberg 1996:174) . 

.... 
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Flera järnframställningsplatser har hittats från denna tid inom gränsen för Sär-2 keramikens 

utbredning, även i den norra delen av Finland. Som ett exempel på detta kan man nämna 

boplatsen vid Kemijärvi, där det- bl.a. framkom Sär-2 keramik och 230 kg slagg vilket 

motsvarar cirka 80 kg järn. Edgren menar att man med denna mängd järn kunde tillverka cirka 

2000 knivar (Edgren 1993: 160). På boplatsen vid Kemijärvi framkom flera stratigrafier med 

olika keramiktyper där den nordfinska varianten av Sär-2 keramiken fanns i det näst översta 

• lagret och asbestgodset i det översta lagret (Carpelan, muntlig kommunikation). Även i 

Rovaniemi i norra Finland har man påträffat en järnframställningsplats som härstammar från 

denna tid (ibid.). I norra Karelen, eller närmare bestämt vid boplatsen i Babje Guba, som 

ligger i området mellan Vitahavet och Bottenviken har ytterligare en järnframställningsplats 

påträffats som dateras till cirka 700 f. Kr. (Olsen 1994:132 [Hjärtner-Holdar 1993:34ff]). 

Således kan man konstatera att järnframställning var en företeelse som var relativt utbredd, i 

vart fall inom gränsen för den finska Sär-2 keramikens område. 

Gränsen längs Kemiälv märks på flera sätt förutom i keramiken. I de sydligare områdena för 

Sär-2 keramikens utbredning, framför allt inom den sydfinska Sär-2 keramikens område, men 

även inom gränsen för den nordfinska varianten förekommer ett gravskick som man inte 

påträffat i Finland norr om Kemiälv. Dessa stenrösen är vanligtvis belägna vid älv- eller 

sjöstränder och har sitt kärnområde på insjöplatån i södra Finland (Edgren 1993: 142f). 

De bifacialt slagna spetsarna med tvär bas har också sitt ursprungsområde i norra Ryssland 

och Sibirien och dateras som sagt ,(se kap 1.4) till omknng 1300-600 f.Kr (Forsberg 

1989:170, Baudou 1992:95). Under loppet av perioden fram till 400 e. Kr. minskar bruket av 

stenredskap förmodligen till förmån för metall i Norrlands inland (Bergman 1995:201 ). Detta 

mönster upprepas i Nordnorge där rena järnföremål förekommer sparsamt på grund av de 

dåliga bevaringsförhållandena, men på ön Kjelmöy i Nordnorge uppträder istället många 

artefakter som kan relateras till metallanvändning. Särskilt många välbevarade benföremål har 

hittats bl.a. knivskaft vilka med största sannolikhet haft järnblad eftersom _ de innehåller 

rostfläckar. Även en rad andra benartefakter har påträffats i samma kontext, t.ex. harpuner, 

fiskekrokar och pilspetsar där några av föremålen visar spår efter järnförstärkt udd (Olsen _ 

1984:47, se kap. 1.4). 

På grund av det höga antalet knivskaft som har hittats (58 st) så visar detta att järnknivarna 

inte var förbehållet en elit i samhället, utan snarare kan tolkas som gemene kvinnas/mans 

egendom. Ornamentiken på dessa benföremål är på fångstvapnen (harpuner och spetsar) 

enhetligt utformade med två eller tre parallella inristade linjer (se. kap. 1.4), medan verktygen, 

t.ex. knivarna uppvisar en större variationsrikedom i ornamentiken. Detta visar, enligt Olsen, 

på ett mer individuellt bruk av verktygen. Olsen har spårat sex-åtta grundmönster i 
,,_ 
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ornamentiken på verktygen och han anser att detta troligtvis speglar familjeantalet (Olsen 

1984: 106ft). 

I Nordnorge finns det enligt Olsen, även tecken på en arbetsspecialisering mellan olika 

boplatser, vilket indikeras av att tre boplatser belägna kring insjön Virdnejåvri uppvisar 

skillnader i den materiella kulturen. Av fyndmat~rialet att döma har boplatserna förmodligen 

brukats under sensommar/höst. På ön Bårjesuolu hittades lite kjelmöykeramik samt rikliga 

mängder av större avslag och kärnor. På Virdnejåvri 106 framkom det däremot bl.a. stora 

mängder kjelmöykeramik, asbest och skrapor. Av anläggningarna på Virdnejåvri 106 

framträdde hyddgrunder, eldstäder och kolgopar. Virdnejavri 112, som även verkar ha varit 

bebodd under tidigare perioder, uppvisade å sin sida förutom kjelmöykeramiken tecken på 

jämhantering eftersom det bl.a. framkom en kjelmöykeramikskärva med fastbränd slagg. Här 

framkom också Pasvikkeramik som dateras till 3000-2000 f.Kr. samt stora mängder avslag 

och flathuggna spetsar, de sistnämnda är dock sällsynta på Bårjesuolu och Virdnejåvri 106. 

Dessa spetsar minskar mot slutet av perioden, vilket också har uppmärksammats i Sverige 

(Olsen 1994: 107, Baudou 1991:VIII). Olsen menar att boplatsernas skilda inventarier kan 

tolkas som en arbetsfördelning i samlar- och jägarsamhället under en kortare tid, t.ex. en 

arbetsdelning mellan män och kvinnor. Bårjesuolu skulle då främst ha brukats som en plats 

för bearbetning av stenredskap, Virdnejåvri 106 till keramikproduktion och skinnberedning, 

medan man på Virdnejåvri 112 bl.a. sysslat medjärnhantering (Olsen 1994: 122ft). 

6. Analys och utvärdering 

I min undersökning av de nordfennoskandiska samlarna och jägarna under sen bronsålder och 

tidig järnålder ställde jag upp ett antal hypoteser som jag här ska försöka att utvärdera. För att 

återknyta till dessa hypoteser kan nämnas att jag ville undersöka om de små stilvariationer 

som existerar kan tolkas som uttryck för den rumsliga utbredningen och manifestationen av 

den sociala organisationen. En annan hypotes gällde huruvida hela området som täcks av 

asbestgods kan motsvaras av ett closed connubium, dvs ett slutet äktenskapligt allianssystem. 

Min ambition är också att försöka avgöra huruvida den sociala organisationen baseras på 

egalitära eller komplexa principer. För att kunna åstadkomma detta har jag studerat olika 

teorier som behandlar de typiska särdrag som kännetecknar dessa skilda samhällstyper. Detta 

• åskådliggörs genom att dels studera hur liknande samhällen fungerar utifrån antropologisk och 

arkeologisk litteratur, men också studier som visar hur den sociala organisationen kan 

uttryckas genom materiell kultur. I detta ligger en betoning vid att studera den materiella 

kulturens symboliska aspekter, dvs hur symbolik har använts för att uttrycka sociala 

. relationer. 
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Bolins gnindantaganden om den sociala organisationen utgår, vilket framgår i kapitel 1.4, från 

Bourdieus teorier om symboliskt kapital. Således överför han ett teoretisk begrepp som 

ursprungligen utformades för att förstå det jordbrukande kabyliska samhället i 1960-taiets 

Algeriet och som senare utvidgades av Bourdieu till att gälla studier om det moderna 

• samhällets moderiktningar och maktstrukturer på förhistoriska förhållanden, vilket i sig inte 

behöver vara felaktigt (Carle 1995 :360f). Problematiken uppstår när Bolin apriori tillämpar 

detta begrepp på ett förhistoriskt samlar- och jägarsamhälle utan minsta ansats till att försöka 

utvärdera dess tillämplighet på det förhistoriska materialet. Huruvida prestigekonkurrens kan 

karakterisera den norrländska samlar- och jägarbefolkningen är, i motsats till vad Bolin verkar 

tro, en empirisk frågeställning och kan följaktligen inte bara oproblematiskt antas. Detta 

framgår i all sin tydlighet om man beaktar moderna etnografiska studier av nutida samlar- och 

jägarbefolkningar (se kap. 2.1 ). 

Som vi har sett i kapitel 2.1 ger begreppet "samlare och jägare" en bred definition på en 

samhällsform soin innefattar många olika varianter. Price & Brown ger några hållpunkter att 

beakta som hjälpmedel till att förstå mångfalden och komplexiteten hos den förhistoriska 

människans samhälle. De menar bl.a. att man bör ta hänsyn till de grundförhållanden som kan 

orsaka kulturell komplexitet, t.ex. sociala eller naturliga gränser, de ekologiska betingelsernas 

beskaffenhet samt se till de demografiska förhållandena. 

Asbestgodset i norra Fennoskandien täcker cirka 560000 kvadratkilometer och även om detta 

område har en markerad gräns, är jag tveksam om samlarna och jägarna uppfattade sin 

situation som innesluten och fastlåst. Snarare erbjöd istället detta stora område många 

möjligheter för individerna att bryta upp med sin lokala grupp vid händelse av 

konfrontationer, även om de flyttade inåt i samhället. Att så har varit fallet stärks av det 

faktum att asbestgodsets stilzoner är överlappande där ett dekorelement uppträder inom flera 

områden (se kap. 3.3). Detta ser jag som en indikation på att områdena som Hulthen ringat in 

inte fungerade på ett sådant sätt som omöjliggjorde för individerna att bryta upp, tvärtom så 

indikerar stilzonerna mycket täta kontakter mellan de lokala grupperna. 

Det andra grundförhållandet gäller resursutnyttjande och de ekologiska omständigheterna i 

området. Enligt arkeologiska data var insamlingen och jakten även under _bronsåldern och 

äldre järnålder den dominerande försörjningsekonomin, i vart fall på den svenska och norska 

sidan ( se kap. 3. I). Det som är karakteristiskt för området är årstidsväxlingarna, vilket borde 

ha medf~rt en viss framförhållning inför vintern. Detta bekräftas av det Bergman iakttagit, 

nämligen att de anammade en alltmer utpräglad förrådsstrategi under loppet av perioden (se 

kap. 3 .1 ). I denna lokala kontext kan det vara rimligt att relatera uppkomsten av en mer 
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utpräglad förrådsekonomi till de ekologiska förändringar som sammanfaller med denna 

process. Klimatet blev under övergången till järnålder successivt kallare (Burenhult 1991: 11), 

vilket sannolikt medförde att man måste lagra överskott över vintern för att överhuvudtaget 

kunna överleva den. Som jag ser det är det är inte tillräckligt att utifrån förekomsten av en 

förrådsekonomi sluta sig till existensen av hierarkiska och konkurrensinriktade relationer (jfr 

Woodburn 1982), eftersom man först måste analysera syftet med att lagra och producera 

överskott. Det är möjligt att Olsens hypotes om överskottsproduktion av renskinn i syfte att 

byta till sig metall är trolig (se kap. 1.4), men eftersom järnföremålen uppträder som 

bruksföremål som de allra flesta i samhället hade tillgång till, ser jag det som föga troligt att 

järnet fungerade som en markör för prestige och ojämlika sociala relationer, vilket inte heller 

Olsen synes mena. Endast om detta överskott nyttjades i sociala strategier, genom att man 

t.ex. omvandlade överskottet till prestigeföremål genom handel, är ett sådant påstående troligt. 

Följaktligen finns det andra och troligare tolkningsalternativ än en odefinierad "social 

komplexitet" för att förklara uppkomsten av en successivt mer utpräglad förrådsekonomi. 

Det finns enligt mina uträkningar inga indikationer på att det har skett en befolkningsökning 

under perioden. Detta antagande stärks även av de( faktum att det skedde en omläggning i 

bosättningsmönstret som fick till följd att grupperna blev mer mobila än tidigare (se kap. 3.2 

& 3.3). Om jag har förstått det rätt så brukar befolkningen vanligtvis öka hos sedentära 

grupper snarare än bland rörliga grupper och därför känns det ologiskt att det skulle ha skett 

en befolkningsökning efter omläggningen från en mer bofast till en mer mobil tillvaro (set.ex. 

Binford 1968). 

Bland de konsekvenser som indikerar social komplexitet påpekar Price & Brown att bofasthet 

kan tolkas som en stark indikator på detta. Detta kan hänga samman med Woodburns 

definition på "delayed retum sy·stems", där individerna utvecklar ett beroende av varandra 

som omöjliggör att bryta upp om misstycke uppstår. I sådana samhällen finns således en 

potential för att dominans och ojämlika relationer kan uppstå (se kap. 2.1). Denna konsekvens 

kan jag helt bortse från i detta arbete eftersom samlarna och jägarna i området inte var 

sedentära. Boplatserna indikerar inte heller, så vitt jag kan se, någon intern hierarki, eller 

hierarkier mellan stilområdena. De skillnader som märks mellan boplatserna härstammar 

förmodligen från de aktiviteter som på säsongsbasis pågått på boplatsen, snarare än en intern 

differentiering. Även om boplatserna blir lite större under övergången från stenålder till 

metalltid (se kap. 3.1) sker ökningen ändock, enljgt mina uträkningar, inom ramen för de 

normala demografiska förhållandena för samlare och jägare. 

En annan konsekvens av ett komplext samhälle är att föremålen uppvisar större variation inom 

varJe kategori, men också, enligt Wason, mer heltäqkande och detaljrik ornamentik på 
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artefakterna: (se kap. 4.'l). Om de grupper som jag studera~ levde enligt komplexa principer. 

med en ojämlik fördelning av samhällets resurser och maktpositioner skulle, som jag ser det, 

detta i sin tur kräva att den härskande gruppen förankrade detta symboliskt i den materiella 

kulturen, som tecken på sin position och rang, medan egalitära samhällen i sin tur inte har 

denna drivkraft. Som ett led i detta borde, som jag ser det, ornamentiken hos egalitära 

samhällen vara mindre detaljrik och inte heller lika varierande som i hierarkiska samhällen, 

vilket överensstämmer med Wasons modell. Följaktligen ser jag att hierarkiska samhällen 

. kontra egalitära samhällen har vitt skilda syften med sitt bruk av materiella symboler. I den 

först nämnda kategorin finns det vissa grupper som vill särskilja sig från de övriga i samhället 

och nyttjar bl.a. symbolerna i detta syfte, medan den andra kategorin bl.a. använder 

symbolerna som tecken på släktskap och allianser och inte i syfte att manifestera sin position 

eftersom detta inte är socialt accepterat i egalitära samhällen (se kap. 4.1 ). 

Järnet, stenmaterialet, keramiken och ornamentiken indikerar inte, enligt min bedömning, en 

dylik förändring efter omläggningen till en mer rörlig tillvaro. På alla fyra punkter utifrån 

modellen som Wasons presenterar skulle samlarna och jägarna i detta fallet organisera sig 

enligt egalitära principer (jämför t.ex. med sydskandinavisk bronsålder period 2, se t.ex. 

Larsson 1994:80ff). De dekorskilln~der som finns på verktygen vilket Olsen menar speglar 

familjeantalet, sammantaget med det faktum att "privilegiet" att äga en järnkniv kom de flesta 

samhällsmedlemmar till del (se kap. 5.4), pekar på ett tolkningsalternativ där verktygen ägdes 

individuellt och som förutom sin praktiska funktion, kanske också användes inom ramen för 

reciproca utbytesrelationer (se kap. 2.1). 

Sammantaget ser jag tendenser som pekar på ett mer egalitärt samhälle, snarare än ett 

hierarkiskt organiserat samlar- och jägarsamhälle. 

I kapitel 3.3 gjorde jag ett antal uträkningar för att se om en stilzon kan tänkas motsvara 

utbredningen för ett minimum band. Wobst data som indikerar att en lokal grupps individer 

uppnår ett antal på ett par tusen personer anser jag vara osannolikt, eftersom detta, om än 

enbart i demografiska termer, skulle indikera ett bigmansamhälle eller hövdingadöme 

(Renfrew 1991:154ff). I denna undersökning kommer jag följaktligen bortse från en 

befolkningstäthet med en individ på två kvadratkilometer, eftersom detta skulle innebära en 

befolkningsmängd på 280000 individer i hela det 560000 kvadratkilometer stora området jag 

studerar. I dagsläget är befolkningstätheten inom stora delar av denna region mindre än en 

individ per kvadratkilometer (Kartcentrum 1998:12) och jag antar att en relativt låg 

befolkningstäthet även var kännetecknande för den förhistoriska period jag studerar. Således 

verkar omräkningarna på Wobst och Lundbergs siffror som indikerar en gruppstorlek med 

lägre densitet mer troliga för de samlar- och jägargrupper som bebodde norra Fennoskandien 
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under sen bronsålder och äldre järnålder, d.v.s. en populationsdensitet på en individ på 160-

200 kvadratkilometer (se kap. 3.3). 

Utifrån Hulthens indelning (se fig. 8, kap. 3.3) tillsammans med Lundbergs och Wobst 

populationsberäkningar kan följaktligen en lokalgrupps storlek på omkring 40-80 individer te 

sig rimlig, vilket också överensstämmer med Wobst iakttagna gruppstorlek om 15-75 

individer i ett minimum band (se kap. 3.2). Detta överensstämmer också i stort med 

materialet från Kjelmöy, där de många benverktygen uppvisar 6-8 stilistiska grundmönster i 

ornamentiken. Om vi hypotetiskt antar att en familj bestått av 5-10 individer vilket givetvis 

har skiftat under årens lopp, kan Olsens iakttagna grundmönster vara till hjälp för att beräkna 

gruppens storlek. Ptifrån de 6-8 grundmönster som Olsen menar motsvarar familjeantalet 

skulle detta ge en befolkningsstorlek på omkring 30-80 individer på Kjelmöyboplatsen ( se 

kap. 5.4). 

Arkeologen Lars Forsbergs ( se kap. 3 .1) studie av bosättningsmönster för dessa grupper visar 

att de lokala grupperna i området kom att bli något större i öyergången mellan stenålder och 

metalltid. Detta överensstämmer med Lundbergs forskningsresultat som indikerar en 

gruppstorlek på omkring 2-5 kärnfamiljer under perioden 4500-2500 f.Kr. och de beräkningar 

jag gjort under nästkommande period som pekar på en något större gruppstorlek (se kap. 3.2). 

Således ser jag det som rimligt att anta att Hulthens stilzoner kan sägas utgöra gränsen för ett 

minimum band. 

Inom vart och ett av stilområdena framkommer dock en rad boplatser, men dessa boplatser har 

förmodligen inte varit samtida utan snarare har man bebott en eller ett par i taget (Bergman 

1995: 193). Detta känns logiskt särskilt med tanke på att perioden sträcker sig över cirka 1000 

år. Boplatserna inom vart och ett av de tre undersökningsområdena anser jag kan representera 

en årscykel för de mobila samlarna- och jägarna, där en rad tillfälliga boplatser utnyttjades 

under olika delar av året. Min bedömning utifrån jämförelser med den topografiska 

beskaffenheten indikerar att Hulthens stilzoner motsvaras av områden där det skett en 

säsongsvis flytt mellan skogsmark och förfjäll (Kartcentrum 1998:22ff) . 

I likhet med Hans Bolin ser jag det som troligt att de stilistiska variationer som förekommer 

. inom de tre stilzonerna mycket väl kan illustrera spår av kontakter i form av t.ex. äktenskap 

och allianser mellan grupperna. Detta skulle exempelvis kunna spegla det som W oodbum 

iakttagit, d.v.s. att det hela tiden sker en ständig ström av individer mellan de mindre 

grupperna. De stilistiska variationerna skulle i detta fallet kunna vara en indikator på sådana 

kontakter (se kap. 2.1 ). Enligt Bolin är dessa samhällen med nödvändighet öppna, något annat 

ser han som otänkbart (se kap. 1.4). Om jag har förstått Bolin rätt menar han således att 
.,. 
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kontakter mellan de mindre enheterna var av högsta relevans för gruppernas överlevnad, 

vilket han definierar som att grupperna var öppna för varandrn. Så långt är jag starkt enig med 

Bolin, men definitionsmässigt skiljer sig Bolins och min syn på ett öppet respektive ett slutet 

samhälle. Som jag ser gäller inte definitionen öppet eller slutet samhälle på lokal nivå, d.v.s. 

inom gränsen för "minimum band". För att förstå om ett samhälle är öppet eller slutet måste 

man, enligt min mening, se till eventuella gränser i materialet för det som benämns 

"maximum band". Det är fullkomligt orimligt att förvänta sig att en liten grupp om 15-75 

individer skulle leva tillsammans som en sluten enhet. Däremot finns det vissa skäl att anta att 

dessa grupper inom gränsen för maximum band slöt sig samman i en större sluten enhet, 

vil_ketjag också ämnar undersöka närmare nedan (se kap. 1.4 samt kap. 2.2 och 3.2). 

I kapitel 3.3 framgår av Hulthens områden att dekorelementen har olika tyngdpunkter. Om 

man antar att de stilistiska variationerna speglar kontakter mellan grupperna, hur har då dessa 

kontakter gestaltat sig? Jag är i stort sett enig med Bolin när han tolkar keramikens stilzoner 

som ett uttryck för giftermål mellan grupperna, eftersom han betonar att det är människorna 

som cirkulerar och med dem kunnandet om keramikens tillverkningsteknik (se kap. 1.4). 

Samtidigt tror att denna aktivitet är svår att separera från gåvoutbytet som är ett starkt 

kännetecken för samlar--och jägarsam.hällen. Således borde den materiella kulturen ha använts 

som en aktiv komponent i denna process och etnografiskt sett är ofta gesten att ge många 

gånger mer betydelsefull än själva gåvan i sig (se kap. 2.1). Eftersom keramiken inte 

förekommer i så stora mängder kan krukorna mycket väl ha cirkulerat mellan medlemmarna 

över flera generationer. Att kärlen har värderats högt visar ett flertal spår efter lagningar (se 

kap. 5.1). 

Förmodligen var gåvoutbytet en viktig ingrediens vid bl. a. ceremonier av olika slag somt.ex. 

giftermål, initiationsriter, begravningar och fester etc. Detta som en bekräftelse på 

samhörigheten och de reciproca relationerna mellan samhällets medlemmar. I samband med 

dessa festligheter och ceremonier bekräftades förmodligen de band som fanns mellan 

medlemmarna, där samtidigt nya förbindelser knöts med hjälp av gåvor. I denna ständigt 

pågående process ingick individerna partnerskap med medlemmar från andra lokala grupper 

och flyttade till nästa grupp. Om detta alternativ är fallet så reflekterar spridningsmönstret dels 

familjernas giftermålsrelationer med varandra, men också utbyten i form av gåvor mellan 

grupperna, kanske som ett tecken på reellt eller fiktivt släktskap som ett led i att skapa goda 

allianser och samarbete mellan individer och grupper. I område 2 och 3 finns vardera 5 

stilelement representerade, medan område 1 uppvisar 4 stilriktningar om man undantar den 

odekorerade keramiken. Detta skulle i likhet med ovannämnda exempel från Kjelmöy, kunna 

indikera familjeantalet under denna tid. Den odekorerade keramiken ingick förmodligen också 

i denna ständiga utbytesprocess, men var i sådana fall inte uppbunden k:r1ng någon familj eller 
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grupp. Man skulle kanske kunna tolka den odekorerade keramiken i liknande termer som 

Hodder när han beskriver distributionen av den massproducerade keramiken som inte 

associerades med någon grupp (se kap. 4). Denna keramik var, i likhet med det odekorerade 

asbestgodset, allmänt förekommande. Sett ur detta perspektiv så förknippades kanske den 

odekorerade keramiken med någon särskild aktivitet som krävde ett undertryckande av 

familjedrag, där betoningen i stället vilade vid de gemensamma och sammanhållande 

faktorerna i samhället. 

Följaktligen är det min fasta övertygelse att kärlen har haft en symbolisk dimension som 

effektivt fört en social dialog mellan medlemmarna. Kärlens varierande estetiska uttryck 

indikerar något liknande. Om asbestgodset var totalt ovidkommande som betydelsebärare 

skulle vi förmodligen inte heller hitta dessa variationer. Samtidigt indikerar kärlens form, 

sammansättning, tillverknings- och lagningsteknik en samhörighet över hela norra 

Fennoskandien. För mig verkar det som om keramiken förde en dialog på två plan, dels en 

särskiljande där de varierande estetiska uttrycken kommer tiU tals, dels en sammanhållande 

genom det uniforma helhetsintryck som kärlen signalerar. De särskiljande elementen kan 

kanske i ett längre perspektiv indirekt ha underlättat för medlemmarna att hålla isär 

släktskapsrelationerna för att undvika inavel. Detta känns dock som en lite för "tunn" tolkning 

och förmodligen har stilvariationerna haft fylligare och mer invecklade betydelser än så. Det 

sammanhållande elementet, d.v.s. själva krukan i sig kan i detta fallet indikera gränsen för 

balanserad reciprocitet och existensen av en gemensam kulturell identitet. 

För att sammanfatta resonemanget om keramikens potential som ett kommunikativt, icke

verbalt medium så ser jag det som rimligt att hävda att keramiken både kan ses som en del i 

ett aktivt handlingsmönster där symboliken deltar i ett socialt spel, samtidigt som man kan se 

att den också avspeglar de sociala relationerna. Det aktiva och medvetna sociala spelet skulle i 

detta fallet utgöras av de utbyten som sker i syfte att manifestera sin tillhörighet till den 

egalitära gruppen och skapa och reproducera den sociala samhörigheten och integrationen. 

Detta skedde genom medvetna handlingar utifrån de normer och värderingar som satte 

ramarna för. medlemmarnas beteende. Vid sidan om keramikens socialt aktiva funktion 

uttrycker den också för de förhistoriska människorna omedvetna aspekter. Detta avspeglar i 

sådana fall de omedvetna konsekvenserna av det medvetna utbytet vilket resulterar i ett visst 

mönster som kan ses arkeologiskt, t.ex. keramiska stilzoner. Det är t. ex inte säkert att en 

samlar- och jägargrupp i Rappasundet var medvetna om den rumsliga omfattningen av deras 

kulturella sfär (asbestgodsets totala utbredning). 

De mindre stilzonerna ger således en befolkningsdensitet på omkring en individ på 160-200 

kvadratkilometer. (se ovan samt kap. 3.2). Med detta som utgångspunkt skulle 
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undersökningsområdet på 560000 kvadratkilometer ge en befolkningsmängd på cirka 2800-

3500 individer(se fig. 3, kap 3.2). Betänker man den lokala gruppens storlek på 40-80 

individer skulle detta betyda att området beboddes av 35-70 grupper (minimum band) med en 

befolkningsmängd på 2800 individer, eller 43,75-87,5 grupper om befolkningsmängden 

uppgår till 3500 individer. Jag tror att man kan räkna med en något lägre befolkningstäthet, 

eftersom jag inte har tagit hänsyn till de trakter inom det 560000 kvadratkilometer stora 

området som har haft en lägre nyttjandegrad i förhistorien. 

Om det uppstod ett slutet äktenskapligt alliansnätverk under denna tid i norra Fennoskandien , 

borde det finnas vissa antydningar om detta i det arkeologiska materialet. En indikation på ett 

slutet alliansnätverk är att det märks en klar gräns i den materiella kulturen, vilket det gör i 

detta fallet (se kap. 2.2 och 3.2). Enligt Wobst (se kap. 2.2) märks detta tydligast i artefakter 

med betydelser bortom den praktiska sfären, en betydelse jag onekligen vill tillskriva 

asbestgodset. Med tanke på detta vidsträckta område som i sin maximala utbredning är större 

än hela Sveriges yta kan ett slutet allianssystem synas osannolikt. Om jag har förstått det rätt, 

så nyttjar vanligtvis de etnografiska grupperna som dokumenterats mycket mindre områden. 

Samtidigt kan det finnas vissa risker med att dra raka paralleller mellan den skilda värld som 

förhistorien utgör och den samhällsform som existerar idag där t.ex. stora skogsarealer 

skövlas för ekonomisk vinning (se kap. 3.2). En av riskerna kan vara att överföra etnografiskt 
,, .. , 

dokumenterat demografiskt material på förhistoriska förhållanden. De livsbetingelser som 

gällde under förhistorisk tid borde rimligtvis medföra att samlarna och jägarna kunde sprida ut 

sig över stora områden utan större motstånd från andra grupper (t. ex. industriella stater och 

kolonisatörer). Wobst hävdar att det av rent praktiska skäl måste ingå minst 475 individer i ett 

slutet äktenskapligt allianssystem (se kap. 3.2). Han nämner dock ingen övre gräns för ett 

sådant allianssystem och således behöver inte individantalet som indikerar en befolkning på 

flera tusen medlemmar och en yta större än Sveriges vara felaktig för ett liknande 

alliansnätverk under förhistoriska förhållanden. Med hänsyn till detta kan frågeställningen 

ända vara relevant och kräver följaktligen en närmare granskning. Existensen av en gemensam 

keramik är ändock ett faktiskt fenomeri som kräver en social förklaring. 

Ett problem uppstår dock med denna förklaringsmodell om man beaktar gränsen mot den 

nordfinska Sär-2 keramiken, ett område där gränsen är mer flytande än inom de övriga delarna 

av norra Fennoskandien. Finns det någon rimlig förklaring till att denna flytande gräns (eller 

gränsen,som h,elhet) skulle vara sluten för äktenskapliga relationer mellan de båda keramiska 

traditionernas medlemmar? Som vi har sett i Baringoområdet så framträder tydligare gränser i 

den materiella kulturen i områden med högre grad av resurskonkurrens där båda grupperna 

livnär sig på likartat sätt. Däremot behöver inte en materiell gräns motsvaras av en social, 

tvärtom så var kontakterna livliga över gränserna i området runt Baringosjön. I stället 
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anammade individerna i Baringoområdet den nya gruppens estetiska uttryck vid de händelser 

då de flyttade över gränserna (se kap. 4.1). 

Detta kan tyckas vara en anomali gentemot de etnografiska data som Wobst presenterat, där 

han sett att gränser endast uppstår bland grupper som är slutna (se kap. 3.2). Samtidigt bör 

man ha i minnet att hans modell grundas på mobila, egalitära samhällen som baserar sin 

ekonomi på insamling och jakt och inte på småskaligt jordbrukande och pastorala samhällen 

som är fallet i Baringo. Jag är starkt enig med Hodder när han påpekar att man måste ta 

hänsyn till den sociala organisationen i gruppen man studerar för att försöka bringa förståelse 

i ett ofta motsägelsefullt material (se kap. 4.1). 

Följaktligen bör man ta hänsyn till att Baringogruppernas sociala organisation inte baseras på 

egalitära principer, vilket jag menar är kännetecknande för de förhistoriska samhällen som 

utgör mitt analysobjekt. De pastorala grupperna i Baringo kan, som jag ser det, klassificeras 

som ett öppet samhälle eftersom de gifter sig över gränserna. Männen kan ta till sig flera fruar 

och grupperna är patrilokala, d.v.s. kvinnan flyttar till sin make efter giftermålet (Hodder 

1982). I kapitel 4 framgår att gränserna till stora delar gynnade de äldre männen i samhället 

och att gränserna således i stor utsträckning upprätthålls på deras inrådan. Gränserna 

reproduceras därmed i en specifik historisk kontext som till stora delar sammanfaller med de 

äldre männens syften och mål. Dessa grupper lever också på likartat sätt, de har samma typ av 

social organisation, världsbild och med endast små variationer rörande ekonomi. De har också 

en betydligt högre folkmängd än de samlar- och jägargrupper jag studerar (Hodder 1982:16). 

De stilistiska gränserna hos Baringo och de etnografiskt studerade samlar- och jägargrupperna 

har således diametralt olika meningsinnebörder och sociala funktioner. 

Jag har svårt att se att gränserna som märks genom asbestgodsets maximala utbredning 

upprätthölls på sådana grunder som är fallet i Baringo. I ett egalitärt samhälle är det inte en 

individs målsättning att ackumulera materiella ting utöver det som räknas till personliga 

tillhörigheter, eftersom de ideologiska konventionerna undertrycker dessa beteendemönster. 

Om en individ i ett egalitärt samhälle äger mer än hon/han anses ha behov av, innebär det att 

denna individ måste dela med sig till de övriga samhällsmedlemmarna om någon ber 

henne/honom om detta (se kap. 2.1). Samtidigt har egalitära grupper vanligtvis inget 

permanent ledarskap som kan generera ett behov av att manifestera sin position. Av dessa 

anledningar tror jag inte att asbetsgodsets maximala gräns har att göra med en samhällselits 

värnande om sina tillgångar, utan beror förmodligen på ett flertal andra faktorer (se nedan). 

Om det fanns någon • intern hierarki inom asbestgodsets område med t.ex. ett flertal 

maktcentra, borde gränserna mellan olika lokala grupper vara skarpare, som en följd av att en 

individ eller en grupp knyter anhängare till sig. Detta skulle med största sannolikhet generera 
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större stilistiska ·variationer· i den materiella kulturen än vad fallet är, dels på själva 

boplatserna men också mellan olika regioner. 

I korta ordalag ser jag fortfarande frågan om huruvida den maximala stilistiska gränsen som 

asbestgodset uppvisar kan tolkas som ett uttryck för ett slutet socialt system som relevant i 

sammanhanget. Grunden för detta är följaktligen de etnografiska paralleller rörande mobila 

egalitära samlar- och jägarsamhällen som bl.a. Wobst (1976) redogör för. Det undantag som 

Baringosamhället kan sägas utgöra i fråga om de stilistiska gränsernas sociala signifikans kan, 

som jag ser det, bortförklaras med hänvisning till skillnader i ekonomi, ideologi och social 

organisation. 

Med utgångspunkt i förhållandena som rådde under den tidsepok jag studerar i norra 

Fennoskandien kan man se att asbestgodsets utbredning till stora delar angränsade till 

områden som var jordbrukande i större eller mindre utsträckning. I Nordnorge märks en klar 

avgränsning i sydväst mot den så kallade Risvikgruppen, som kan karakteriseras som ett 

kustorienterat samlar- och jägarsamhälle. Dessa grupper verkar ha haft starka kontakter med 

de sydskandinaviska bronsålderssamhällena och hade således ett utvecklat kontaktnät med 

agrara samhällen (Jörgensen & Olsen 1988:77ff). 

Även Mellannorrland verkar under denna tid utgöra en egen enhet med starka influenser från 

Sydskandinavien, samtidigt som en tydlig gräns märks mot asbestgodsets område (Baudou 

1987:12f, 1992:113[, Forsberg 1989:171). I detta område mötte en egalitär samlar- och 

jägarideologi förmodligen en annan form av social organisation som med största sannolikhet 

baserades på en annan rationalitet, en annan världsbild och möjligen även ett annat språk äri 
samlar- och jägargrupperna. Gränsen borde rimligtvis ha definierats olika från två håll, där 

båda parter var medveten om det särskiljande elementen hos den andra gruppens världsbild, 

sociala organisation, ekonomi och ideologi. Förmodligen var man mycket medveten om 

varandras närvaro och förmodligen hade man i vart fall ett visst utbyte med varandra, men 

samtidigt fanns det av någon anledning ett behov av att markera denna tydliga gräns. Detta 

.skiljer sig i sådana fall fundamentalt från grupperna runt Baringosjön där de olika grupperna 

delar dessa gemensamma koder och uppfattning om verkligheten, vilket innebär att de tolkar 

"spelreglerna" på likartat sätt och som trots skillnader, ändå känner igen den andra gruppens 

kulturella koder. 

Längs den svenska norrlandskusten har det dock på flera boplatser framkommit asbestgods 

från denna tid. Bl a. nämner Hulthen ett fynd av asbestgods som härstammar från 

kustboplatsen Harrsjöbacken utanför Skellefteå. Boplatsen dateras till romersk järnålder och 

förutom asbestgodset som hittades i en kokgrop, framkom även skrapor. av kvarts (Hulthen 
.,_ 
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1991:57). Baudou nämner en annan boplats man funnit från 300-talet f. Kr. vid Gene längs 

den ångermanländska kusten och som kännetecknades av två hyddlärnningar och tre härdar. 

Fyndmaterialet bestod bl. a. asbestmagrad keramik, kvartsskrapor, brända ben och förkolnade 

sädeskom. Han påtalar att liknade boplatser, förutom komet och med ett fyndmaterial som i 

huvudsak utgörs av kvarts, är en vanlig företeelse längs den norrländska kusten under 

tidsperioden 500 f. Kr- 200 e. Kr. (Baudou 1992:114). 

Förutom dessa boplatser förekommer från samma område och från samma tid, ett antal 

boplatser med en helt annan karaktär. Vid Mariehem i Umeå har man grävt ut två 

skärvstenshögar från tidsperioden yngre bronsålder och äldre järnålder och som låg belägna 

intill två kuströsen. Här framkom i de yngre lagren av skärvstenshögarna ben av get/får samt 

pollen från åkerogräs och kom. Längs den norrländska kusten fanns samtidigt den stora, 

kustbundna jämåldersgården Gene i Örnsköldsvik och som dateras till 100-600 e. Kr. Den 

ekonomiska basen på gården utgjordes i huvudsak av boskapsskötsel och jordbruk och man 

hade även en egen smedja (Baudou 1992:114ff). En intressant iakttagelse är att man funnit 

asbestgods på boplatsen vid Mårtensfäboda, en av dessa boplatser som kännetecknades av 

jordbruk. Denna boplats dateras till cirka 900-500 f. Kr. (Forsberg 1996: 173; 184). 

Som jag ser det indikerar detta att samlarna och jägarna levde parallellt med den jordbrukande 

och boskapsskötande befolkningen vid kusten. De kanske utnyttjade samma område, fast vjd 

olika tidpunkter och förmodligen utnyttjade de inte heller samma resurser, även om 

befolkningen vid t. ex. Mariehem med största sannolikhet både jagade och fiskade vid sidart 

av boskapsskötseln (se även Forsberg 1996:168, som diskuterar iden om olika etniska grupper 

som utnyttjar resurser parallellt). 

Förmodligen utgör, som jag ser det, huvuddelen av de mindre boplatserna vid kusten som 

Baudou nämner, vars artefakter till största delen utgörs av kvarts, spår efter tillfälliga 

expeditioner av inlandets samlar- och jägarbefolkning. Jag tror f~ljaktligen inte att gränserna 

var fixerade utifrån markeringar i terrängen, utan snarare rör det sig om sociala gränser som 

byggdes upp med hjälp av den materiella kulturen. Huruvida denna barriär var starkt uttalad 

eller inte är svårare att avgöra, men som jag ser det fostrar dessa två skilda livsformer olika 

sätt att tänka och handla. Det asbestgods som framkommit vid Mårtensfäboda, tror jag att man 

kan förklara i liknande termer som Baudou när han diskuterar den samiska och germanska 

etnicitetens utveckling i relation till varandra, nämligen: 

"Det är möjligt att motsättningarna inte hävdats lika starkt överallt och att det därilir kan finnas blandade 

symbolmarkeringar eller att mindre grupper av befolkningarna är blandade." (Baudou 1987:13) 

48 



För att återgå till trakterna kring Kemiälv ser jag tendenser som pekar på att området kan ses 

som ett brytningsområde mellan två traditioner. Förutom skilda keramiska traditioner 

(asbestgods kontra nordfinsk Sär-2 keramik) framgår i kapitel 3.1 att man funnit indikationer 

på jordbruk i norra Finland från denna tid och även om denna iakttagelses betydelse ännu inte 

är helt klarlagd framstår detta som intressant ur detta perspektiv. I samma område finns också 

flera järnframställningsplatser, där stratigrafierna på Kemijärviboplatsen visar att platsen 

utnyttjats i flera omgångar (se kap. 5.4). Det som är intressant i sammanhanget är att 

asbestgodset och den nordfinska Sär-2 keramiken inte förekommer i samma lager, vilket man 

kan tolka som att de båda grupperna inte utnyttjat järnframställningsplatsen vid samma 

tidpunkt. Lagerföljden indikerar följaktligen att den nordfinska Sär-2 gruppen har varit där 

och framställt järn före samlarna och jägarna inom asbestgodsets tradition. Utifrån detta 

verkar det som om traditionen att framställa järn kom till samlarna och jägarna inom 

asbestgodsets område via influenser från den nordfinska Sär-2 gruppen. Min tolkning är 

således att samlarna och jägarna inom gränsen för asbestgodsets utbredning, i vart fall 1 

trakterna kring Kemiälv, hade kännedom om och kunskaper i tekniken att framställa järn. 

Med tanke på att man över hela norra Fennoskandien från denna tid funnit rikligt med 

artefakter som kan kopplas till metallhantering, t.ex. metallslagg och sten.klubbor (se kap. 5.3 

& 5.4), ser jag det som möjligt att asbestgodset ingick som en komponent i ·den lokala 

bearbetningen av järnet. Det faktum att man på flera platser funnit skärvor med fastbränd 

slagg ser jag som ett starkt indicium på detta. Hulthen menar att man producerat råjärn i dessa 

kärl, vilket jag däremot ställer mig tveksam till (se kap. 5.3). Problemet med denna tolkning är 

att den inte ger någon förklaring till de jämframställningsplatser man funnit i norra Finland. 

Om man tillverkade råjärn i kärlen skulle följaktligen jämframställningsplaterna man funnit 

varit överflödiga. 

Om asbestgodset var inblandad i processen av det lokala finsmidet av järnet, ser jag det som 

troligt att råjärnet producerades i liknande anläggningar som man funnit i norra Finland, som 

sedan bearbetades lokalt. Olsen har liknande tankegångar när han påpekar att udd~a till 

fångstvapnen synes ha tillpassats och därmed blivit finsmidda lokalt (se kap. 1.4). Om detta 

alternativ . har någon bäring, öppnar detta för en rad symboliska och metaforiska 

tolkningsmöjligheter beträffande asbestgodet och dess betydelse. 

Influenserna att bruka metall anses som sagt härstamma från områdena österut i nuvarande 

Ryssland (se kap. 5.4). Som jag ser det indikerar det arkeologiska materialet att dessa 

influenser nådde samlarna och jägarna inom asbestgodsets område via den nordfinska Sär-2 

keramiska traditionen, som i sin tur hade kontakter med jordbruk.ande kulturer _i öster och 

söder. Christian Carpelan har också betonat denna kontaktväg som betydelsefull för 

~ 
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utvecklingen av den nordfennoskandiska Sär-2 gruppen (Edgren 1993: 179f). Detta stärks av 

det faktum att ananinobronserna är långt mer talrika i Finlands inland än i övriga delar av 

norra Fennoskandien, även om dessa artefakter förekommer i större mängd i norra Finland 

och Nordnorge än på den svenska sidan. (se kap. 5.4). Återigen utmärker sig norra Finland 

med omnejd som en gränszon mellan två traditioner; området i norra Sverige där 

ananinobronserna förekommer i ringa mängd, kontra Finlands inland där man funnit ett 

tusental ananinorelaterade artefakter. 

En annan påtaglig gräns som märks längs Kemiälv är att rösegravskicket som i synnerhet är så 

frekvent inom den sydfinska Sär-2 gruppens tradition, men som också förekommer inom den 

nordfinska Sär 2- gruppen, klingar av i trakterna kring Kemiälv i Finland. Återigen indikerar 

detta, som jag ser det, att den nordfinska Sär-2 gruppen var mer orienterad mot de 

jordbrukande kulturerna i öster och söder, av vilka de också upptog en rad stilelement och 

traditioner, bl. a. experiment med jordbruk, gravskick och metallhantering .. 

Jag tror att detta mönster som utmärker gränsen längs Kemiälv är betydelsefull för förståelsen 

• av samlarna och jägarna i norra Fennoskandien under denna tid. Denna nordfinska Sär-2 

tradition hade således samlarna och jägarna i norra Fennoskandien ett visst utbyte med, 

samtidigt som de inte anammade deras formspråk och traditioner fullt ut. Detta indikerar, 

enligt min bedömning, att samlarna och jägarna inom asbestgodsets område ville leva enligt 

sina normer och traditioner och således endast upptog stilelement som passade deras syften 

inom ramen för ett egalitärt samhälle. Med andra ord uttrycker skillnaderna, som jag ser det, 

gränsen för negativ reciprocitet. Följaktligen kan det ha förekommit ett visst utbyte över 

gränsen, men inte i syfte att knyta goda vänskapsband med sina grannar, som troligtvis i 

mångt och mycket skilde sig från samlarna och jägarna i norra Fennoskandien. Snarare hade 

de ett intresse av vissa av deras produkter och kunskaper och strävade således efter att göra ett 

bättre byte än det man själv hade att erbjuda i byteshandeln. 

. Min tolkning är således att det finns skäl att hävda att det uppstod ett slutet äktenskapligt 

allianssystem i norra Fennoskandien under denna tid. Detta grundar jag dels på de 

etnografiska data på hur liknande samlar- och jägarsamhällen fungerar som W o bst presenterat 

och den modell som Gilrrian lägger fram, samt de arkeologiska data som pekar på att det fanns 

en gräns mellan asbestgodsets grupper och de angränsande områdena. Kanske har de två 

traditionerna längs Kemiälv, i likhet med min tolkning angående förhållandet mellan samlare 

och jägare och jordbrukare längs Norrlandskusten, i stor utsträckning levt parallellt med 

varandra och utnyttjat olika nischer under olika delar av året. Kemijärviboplatsen visar att de 

utnyttjat samma område, men vid olika tidpunkter. Detta kan i sådana fall förklara varför 

gränsen längs Kemiälv är flytande, d.v.s: att två traditioner har levt sida vid sida inom samma 
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område, där de endast har haft ett visst utbyte med ,varandra inom ramen för negativ 

reciprocitet. Baudou poängterar att de gränser som märks i det arkeologiska materialet från 

denna tid till stora delar sammanfaller med den nuvarande samiska gränsen och kopplar 

följaktligen ihop detta med dagens samers förfäder (Baudou 1992: 110ft). Även Olsen har 

poängterat att gränsen som märks arkeologiskt från denna tid i stort sammanfaller med dagens 

samiska områden (se kap. 1 .4). Carpelan menar att grunden för utvecklandet av dagens 

samiska etnicitet bör förstås utifrån händelser som utspelades under denna tid i förhistorien 

(Edgren 1993: 178ft). Det slutna äktenskapliga allianssystemet skulle i detta fall kunna vara 

förklaringen till denna process, d.v.s grunden för uppkomsten av en samisk kulturell identitet i 

norra Fennoskandien. 

För att återknyta till Gilmans modell, där det framgår att han ser det slutna allianssystemet 

under paleolitikum som en konsekvens av flera samverkande faktorer, främst 

befolkningsökning och högre grad av tekniskt kunnande (se kap. 2.3). Detta ledde till, enligt 

Gilman, att· resurstillgången blev stabilare samtidigt som behovet av ömsesidig hjälp 

minskade, vilket i sin tur gav upphov till motsättningar. Följaktligen förankrades de sociala 

relationerna med hjälp av symbolik för att inte systemet skulle bryta samman (se kap. 2.3). 

Jag är i stället av den åsikten att detta slutna äktenskapliga allianssystems yttersta gräns i 

nordfennoskandisk sen bronsålder och tidig järnålder uppstod som en konsekvens av att de 

omkringliggande områdena allt mer kom att anamma jordbruket, eller associera sig med 

jordbrukande kulturer. En naturlig följd av detta borde vara att de grupper som ville behålla 

sin ekonomi, ideologi, normer, värderingar, religion och världsuppfattning vänder sig till de 

grupper som lever analogt med dem själva, snarare än att söka sig till de omkringliggande 

jordbruksområdena för att hitta sina allians- och äktenskapspartners, som förmodligen till 

stora delar skilde sig från en egalitär samlar- och jägargrupps ideologi. SålecJes ser jag det som 

troligt att de olika keramiska lokala grupperna som baserade sin ekonomi på insamling och 

jakt var öppna för allianser och giftermålsrelationer inom gränserna för det slutna 

äktenskapliga allianssystemet, där asbestgodset utgjorde ett starkt identifikationssignum för 

samlarna och jägarna. 
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