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Riksantikvarieämbetets norrlands

undersökningar 

III . Stenarkivets uppläggning 

A v M a r g a r e t a Biörnstad 

Det karakteristiska för den norrländska boplatskulturen och det som 
redan vid första ögonkastet skiljer den frän sydskandinaviska bo
platsfynd från stenåldern är dess oenhetliga stenmaterial. Någon mot
svarighet till flintan i Sydsverige finns inte i Norrland, där i stället 
den lokala förekomsten av lämpliga bergarter och mineral har spelat 
stor roll. Redan tidigt uppmärksammades detta förhållande och Sven 
Nilsson poängterar i första upplagan 1838-1843 av »Skandinaviska 
Nordens Urinvånare» att en för Norrland karakteristisk lansform 
aldrig är »af flinta, utan af en hård skiffer». 

Att skiffer och kvartsit var de två bergarter, som man först fäste 
uppmärksamheten vid är helt naturligt. Det fyndmaterial, som arkeo
logerna under 1800-talet och långt in på 1900-talet hade tillgång till 
var ett till övervägande del osakkunnigt insamlat material. Ett sådant 
fyndmaterial består nästan alltid av lättigenkännliga typer såsom red
skap och vapen eller smycken. Man behöver endast kasta en blick i 
lösfyndsmagasinet i statens historiska museums stenäldersavdelning 
och se mängden av yxor, som förvaras där, för att bli övertygad. 

Även i Norrland var yxorna en karakteristisk grupp men dessa till
hörde åtminstone delvis samma typer som i Syd- och Mellansverige 
och tilldrog sig därför inte så stor uppmärksamhet. Det avvikande i 
norrlandsmaterialet var i stället spetsarna och knivarna av skiffer och 
kvartsit. De eleganta skifferredskapen tilldrog sig särskilt stort intresse 
och de betraktades som ledartefakter i det norrländska materialet. Att 
skiffern blev så uppmärksammad beror säkert på att huvuddelen av 
fynden under denna tid kom frän jordbruksbygderna i Mellan- och 
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Sydnorrland, där skiffern är mer allmän på boplatserna än t. ex. i 
övre Norrland. Fynden kom i allmänhet fram vid jordbruksarbete på 
samma sätt som de skånska flintyxorna och upphittarna lade naturligt 
nog inte märke till de mer oansenliga boplatsfynd, som åtminstone i 
flertalet fall sannolikt fanns pä platsen. 

Genom de senaste decenniernas omfattande systematiska inven
teringar och utgrävningar, som riksantikvarieämbetet har utfört och 
utför i samband med sjöregleringar och kraftverksbyggen, har synen 
på materialet i hög grad förändrats. Det är framförallt två faktorer, 
som härvid har betydelse. Den ena är den ökade kännedomen om 
boplatsfyndens sammansättning, som man erhåller genom utgräv
ningarna. I ett boplatsmaterial, som har framkommit genom en ut
grävning, utgör de färdiga redskapen endast en liten del och i stället 
dominerar råvaran, halvfabrikaten och avfallet samt de skadade före
målen. Vissa redskapsgrupper av mer oansenligt slag uppmärksammas 
dessutom inte annat än vid utgrävningar. Detta gäller t. ex. i viss ut
sträckning skraporna. Den andra faktorn av betydelse är den ökade 
kunskapen om boplatskulturens geografiska utbredning. Fynden täc
ker nu praktiskt taget hela Norrland och undersökningarna har visat 
att det finns ganska stora skillnader mellan olika områden i Norrland 
just när det gäller valet av stenmaterial till redskapen. Den enhetlig
het, som namnet skiffer- och kvartsitkulturen antyder är i själva ver
ket inte längre sä tydlig, åtminstone inte vid ett ytligt betraktande av 
boplatsmaterialet. 

Det är således en komplicerad bild, som nu möter oss, när det gäl
ler bergarter och mineral, som av boplatsfolket har använts till red
skap. För den, som skall syssla med det norrländska boplatsmaterialet, 
uppställer sig snart nog frågan: Är det lönt att försöka petrografiskt 
bestämma materialet och vad kan man vinna med en sådan bestäm
ning? 

Enligt min uppfattning är det självklart, att en petrogralisk 
bestämning av ett arkeologiskt material inte får vara ett självändamål. 
Om den ur arkeologisk synpunkt inte medför andra fördelar än att 
;j,c- författaren av en katalog eller uppsats tillfredsställelse över full-
ständigheten i presentationen av materialet så är en sådan bestämning 
av ringa värde. Det måste vara det arkeologiska värdet av en bestäm
ning, som får vara avgörande. Är det då möjligt att redan nu, innan 
norrlandsmaterialet är bearbetat, avgöra om en sådan bestämning har 
någon betydelse för förståelsen av boplatskulturen. Svaret är enligt 
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Fig. 1. Schematisk karta över berggrunden i Västerbottens län. 1. Egentliga Västerbo!-
tensfjällen. 2. Fjällraiulcii. 3. Urberget öster om fjällkedjan. Etter Sveriges geologiska 
undersöknings berggrundskarta över Västerbottens län. — Schcmalic map of the bedrock 
in Västerbotten County. i. The Västerbotten mountains proper. 2. The mountain edge. 
3. The primeval rock east of the mountain chain. Based 011 the geological map ot 
Västerbotten County prepared by the Swedish Ceological Survey. 

min åsikt jakande och jag skall försöka att något närmare motivera 
detta ställningstagande. Med några ord vill jag då först beröra norr
landsområdets geologiska bakgrund och dess betydelse för stenålders
materialet. 

Den norrländska boplatskulturen är inte bunden till någon geogra
fiskt begränsad del av Norrland utan sträcker sig över praktiskt taget 
hela detta vidsträckta omräde. Den är således representerad från nord
ligaste Lappland i norr till Dalarna i söder, från kustlandet vid Bot
tenhavet och Bottenviken i öster till fjällkedjan i väster. Det är ett 
ofantligt område med skiftande geologiska betingelser. Ett gemensamt 
drag är dock uppdelningen av området i två huvudzoner, fjällkedjan 
i väster med sina speciella bergarter och öster om denna urbergsområ
det. Om man med utgångspunkt härifrån betraktar boplatsfynden så 
skall man finna att stenmaterialet i vissa fall visar direkt samhörighet 
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med närmast omgivande geologiska formationer. Särskilt tydligt blir 
detta när man rör sig inom områden med mycket speciella berggrunds-
förhållanden. Som exempel kan nämnas boplatsfynden från Kårtje-
jaure vid Stora Sjöfallet i Stora Lule älv, som bl. a. innehåller stora 
mängder föremål, avslag och råmaterial av den för området karakte
ristiska sjöfallssandstenen eller sjöfallskvartsiten. Ett annat exempel 
kan tas från Grytforsens dämniugsområde i Skellefte älv, där bl. a. en 
inom området förekommande bergart, den s. k. Maurlidenskiffern, har 
använts som råmaterial vid redskapstillverkningen. Uppströms Gryt
forsen har t. o. m. brytningsplatser för detta material påträffats på 
holmar i älven. 

Dessa två exempel visar, att man i vissa fall genom en bestämning 
av stenmaterialet kan klarlägga ursprungsorten för råmaterialet. I all
mänhet kan man inte som i de här valda exemplen begränsa ursprungs
området så väl men i de flesta fall bör man åtminstone kunna avgöra 
om stenmaterialet är hämtat från fjällkedjans eller urbergets berg
arter. När det gäller vissa speciella bergarter och mineral bör det även 
finnas vissa möjligheter att fixera ursprungsorten mer exakt. En be
stämning av boplatsfyndens stenmaterial bör således kunna ge oss 
möjligheter att så småningom klarlägga i vilken utsträckning boplats
folket vid sitt val av råmaterial har varit beroende av de lokala för
hållandena, i hur hög grad de har kunnat eller velat tillgodogöra sig 
särskilt lämpliga bergarter från avlägsna områden och i vad mån en 
transport av råmaterial eller färdiga produkter har skett. Denna mål
sättning fordrar emellertid inte enbart att boplatsfyndens stenmate
rial bestämmes utan även att noggranna undersökningar utföres av de 
geologiska förhållandena kring varje boplats. Sådana undersökningar 
fordrar detaljerade geologiska fältarbeten varvid hänsyn skall tas inte 
endast till den fasta berggrunden utan även till blockfrekvens, vilken 
senare inte är redovisad på de geologiska kartorna. Istransporten av 
material medför ju t. ex. att fjällkedjans bergarter i form av lösa block 
förekommer även inom de delar av Norrland, som tillhör urbergs-
området. 

En annan fråga, för vilken en bestämning av stenmaterialet är av 
stor betydelse, gäller tillverkningstekniken. Vid jämförelser mellan 
den norrländska boplatskulturens redskapsbestånd och dess tekniska 
utförande och sydskandinaviskt stenåldersmaterial med dess karakte
ristiska flintteknik måste bedömningen av stenmaterialets struktur 
spela stor roll. Den nästan fullständiga avsaknaden av spånteknik i 
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norrlandsmaterialet måste bedömas med utgångspunkt från det an
vända stenmaterialets möjligheter att bearbeta på samma sätt som 
flintan. När det lokala berg-artsbeståndet erbjuder valmöjligheter 
måste det träffade valet ge en antydan om vilka krav och önskemål 
man ställde på materialets lämplighet för olika slag av bearbetnings
teknik. 

Det visar sig således, att en petrografisk bestämning av stenmaterialet 
från de norrländska boplatserna ur arkeologisk synpunkt bör vara av 
mycket stor betydelse, och det bör följaktligen löna sig att försöka 
åstadkomma en sådan. Vilka krav skall man då ställa på bestäm
ningen? Detta är en fråga, som har varit aktuell så länge riksantikva
rieämbetets norrlandsundersökningar har pågått. Redan under 1940-
talet tog Sverker Janson, som då ensam svarade ftir katalogiseringen 
av norrlandsmaterialet, kontakt med geologer för att diskutera ett 
lämpligt tillvägagångssätt. Han fick dä det vanliga svaret, att en säker 
bestämning kunde ske endast genom att slipprov togs i mycket stor 
utsträckning. Eftersom detta är en praktiskt taget oöverkomlig metod 
när det gäller ett så stort material som det norrländska och dessutom 
direkt olämplig utom när det gäller avslag och råmaterial, så valde 
Sverker Janson att i stället göra en katalogisering helt byggd på en 
okulär bergartsbedömning. En sådan förutsätter vissa grundläggande 
kunskaper om förekommande bergarter och mineral men är utan tve
kan möjlig att utföra efter en viss träning. För att nå enhetlighet 
fordras emellertid att katalogiseringen utföres av ett fåtal personer 
med nära kontakt sinsemellan. Ofta är det fördelaktigt för resultatet 
om katalogiseringen alltid utföres av två personer. Dessa krav kunde 
under mycket lång tid uppfyllas vid katalogiseringen av boplatsmate
rialet från Norrland genom att all katalogisering under hela 1940-
talet och början av 1950-talet utfördes av Sverker Janson, under den 
senare delen av perioden med Harald Hvarfner som medhjälpare. På 
grund av andra arbetsuppgifter kunde emellertid Sverker Janson inte 
fortsätta med katalogiseringen, vilket hade varit önskvärt och den väl
diga ansvällningen av material gjorde det omöjligt tor Harald Hvarf
ner att ensam svara för katalogiseringen. Det blev därför nödvändigt 
att flera arkeologer deltog i arbetet och mycket snart visade det sig 
hur svårt det var att under sådana förhållanden upprätthålla en en
hetlig terminologi, fastän man hela tiden upprätthöll kravet att en 
av de mer erfarna alltid skulle deltaga i katalogiseringen. Det var 
särskilt särskiljandet av kvarts och kvartsit, som vållade diskussion. 
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När jag 1962 övertog den närmaste ledningen av riksantikvarie
ämbetets norrlandsundersökningar möttes jag av denna stundom gan
ska häftiga diskussion och jag blev alltmer övertygad om att någon
ting måste göras för att få slut på diskussionen och uppnå vissa fasta 
normer. Denna fråga aktualiserades, när förberedelserna för publice
ringen av Umeälvsmaterialet började. Redan tidigare hade ämbetet 
vid olika tillfallen fått hjälp av Sveriges geologiska undersökning och 
det var därför endast en fortsättning av ett gammalt samarbete, när 
SGU efter en hänvändelse från Sverker Janson erbjöd sig att genom 
statsgeologen Erik Ähman bistå med geologisk sakkunskap. 

När Erik Ähman började sitt arbete hade frågan om bergarts
bestämningar redan varit föremål för livliga diskussioner i norrlands
gruppen vid Stockholms universitet och i gruppen hade vi enat oss 
om att upprätta ett stenarkiv som rikslikare för katalogiseringen av 
norrlandsmaterialet. Det var en tanke, som tidigare hade varit ak
tuell och som nu väcktes till liv av Mats Malmer. Detta arbete hade 
påbörjats inom ramen för norrlandsgruppens arbete genom att Elisa
beth Allard och Kerstin Bergengren ur Umeälvsmaterialet hade sor
terat ut ett representativt urval av förekommande bergarter och mine
ral. Erik Ähmans första arbete har nu omfattat en genomgång och 
bestämning av detta stenarkiv, för vilken han redogör här nedan. 

I norrlandsgruppen liksom vid de samtal Erik Ähman och jag har 
haft under arbetets gäng har grundtanken hela tiden varit, att berg
artsbestämningen skall kunna ske genom okulärbesiktning. Stenarki
vet skall vara en hjälp för arkeologerna att skapa sig en överblick 
över materialet och dess variationsbredd. Ti l l stenarkivet skall man 
också kunna gå för att genom direkta jämförelser få hjälp med be
stämning i de fall man är tveksam. Til l en början omfattar stenarki
vet endast material från Ume älv, men tanken är att det så småningom 
skall utvidgas till att omfatta hela Norrland. 

Erik Ähmans bestämningar har gjorts genom okulärbesiktning kom
pletterad med slipprov i vissa fall. Slipproven med bestämningar för
varas även de i stenarkivet och kan således användas för studium. Til l 
stenarkivet skall även fogas en provsamling med ny tagna prov på de 
för boplatsfynden karakteristiska bergarterna och mineralen. Dessa 
prov, som till skillnad från boplatsfynden inte har varit utsatta för 
vittring, ger härigenom en riktigare bild av ursprungsmaterialets 
struktur än själva fynden. 

Avsikten är att detta stenarkiv skall fungera som mall i första hand 
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vid den översyn av katalogiseringen av Umeälvsmaterialet, som skall 
föregå publiceringen och så småningom som mall vid all katalogi
sering av norrländskt boplatsmaterial. Det skall självfallet vara till
gängligt för alla, som önskar ta del av det. 

Såsom framgår av Erik Ähmans redogörelse kan man inte räkna 
med att uppnå hundraprocentig säkerhet även om man har en sådan 
mall som stenarkivet. För vissa gränsfall kan säkerhet endast uppnås 
genom slipprov. Erik Ähman har exempelvis visat, att arkeologernas 
diskussion om gränsdragningen mellan kvarts och kvartsit i hög grad 
var berättigad. Om man emellertid såsom i stenarkivet klart anger 
var eventuella felkällor finns beir en bergartsbestämning av detta slag 
vara väl ägnad att ligga till grund för fortsatta studier. Förhoppningen 
är således att redovisningen av boplatsfyndens stenmaterial framdeles 
skall kunna göras av arkeologerna och deras medarbetare, som till 
sin hjälp skall ha stenarkivet. Som en kontroll kommer Erik Ähman 
att granska bestämningarna när det gäller det första försöket. Hur 
denna granskning utfaller kommer sedan att bli avgörande för det 
fortsatta arbetet. 

Vid redovisningen av stenmaterialet kommer såsom nedan framgår 
av Ähmans redogörelse i första hand att urskiljas de stora grupperna 
kvarts, kvartsit, skiffer och hälleflinta samt mer ovanliga bergarter 
och mineral säsom sandsten, grönsten m. fl. Redan denna redovisning 
beir kunna bilda utgångspunkt för jämförelser mellan boplatsfynden 
inom olika delar av Norrland. Den bör också kunna utgöra grunden 
för fortsatta mer detaljbetonade undersökningar av valet av sten
material inom enstaka boplatser eller boplatsområden och om för
hållandet mellan boplatsernas stenmaterial och omgivande geologiska 
miljö. 


