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Ökensamlare och arktiska jägare 
Exempel på etnoarkeologi 

Av Lars Larsson 

I sina försök att beskriva förhistoriska sam
hällsformer eller enskilda aktiviteter har 
arkeologerna ofta utnyttjat sig av etnografiska 
beskrivningar. Denna etnografiskt inriktade 
arkeologi har i Norden en mycket lång tra
dition där exempelvis den mångkunnige pro
fessorn Sven Nilsson, verksam i mitten av 
1800-talet, i flera fall drog vittgående paral
leller mellan företeelser i nordisk förhistoria 
och etnografiska beskrivningar av främst 
eskimåfolk (Nilsson 1866, s. 5 ff.). 

Genom de senaste årtiondenas krav på arkeo
logerna att försöka ge en utförlig beskrivning 
av det förhistoriska samhället har de etno
grafiska källorna blivit av ännu större bety
delse. Det har därmed tydligare än tidigare 
framgått att dessa källor haft ett begränsat 
värde i arkeologisk forskning, eftersom de ut
förts av fackfolk med helt andra problem
ställningar än arkeologens. I dokumentatio
ner av olika samhällsformer finner man att 
huvudparten upptages av noggranna beskriv
ningar rörande det sociala mönstret och 
muntliga traditioner medan den materiella 
kulturen vanligtvis blir mycket styvmoderligt 
behandlad. För en arkeolog finns det infor
mation av stor betydelse för beskrivningen av 
en samhällsform i etnografens redogörelse, 
men diet är bristen på en koppling mellan de 
sociala och materiella förhållandena som gör 
de existerande undersökningarna mindre an
vändbara. Huvudproblemet för arkeologen, 
som sällan etnografen kan ge svar på, är hur 
man i den materiella kulturen kan spåra 
samhällets sociala struktur. För att få ett 
tillfredsställande svar har vissa arkeologer 
iklätt sig etnografens roll och rest ut för att 
dokumentera olika samhällssystem. Denna del 

av arkeologin har fått beteckningen etno
arkeologi. De etnoarkeologiska insatserna ut
föres ofta i "sista minuten" då flera för arkeo
login viktiga samhällssystem är stadda i 
snart försvinnande. Speciellt gäller detta sam
hällen där de socio-ekonomiska förhållandena 
baseras på jakt, fiske och insamling. För 
arkeologin viktiga problemställningar har 
applicerats på pre-agrara samhällen av två 
forskare, John Yellcn och Lewis Binford, den 
förre genom observationer i norra Kalahari-
öknen, den senare genom arbeten i norra 
Alaska (Velien 1977; Binford 19786). 

Redan i början av 1960-talet genomfördes 
ingående studier av IKung-pygméerna som 
befolkar de norra delarna av Kalahariöknen 
i gränsområdet mellan Namibia och Botsuana-
land. Dessa har kvarhållit vid den gamla 
ekonomin bestående av jakt och insamling 
och detta har bl. a. medfört att de kommit i 
viss konflikt med boskapsskötande bantufolk. 
Då dokumentationen igångsattes ansågs an
talet av jägare och samlare vara cirka 4 000, 
en siffra som i slutet av 1970-talet minskat 
till nästan noll. !Kung-pygméerna lever i en 
miljö som närmast kan karaktäriseras som 
gles busksavann men som också kan uppvisa 
betydande skillnader även inom begränsade 
områden. Området domineras av milslånga 
parallellt återkommande sanddyner mellan 
vilka det förekommer fossila flodbäddar. Året 
växlar mellan ett varmt, regnigt sommar
halvår och ett kallare och torrt vinterhalvår. 
Nederbörden uppvisar stora årliga variatio
ner mellan 239 mm och 597 mm samt med 
mycket lokala variationer. Mer än hälften av 
födan består av växtdelar, då främst av nöt
ter från mongongoträdet, men frukter, nötter, 
bär och rötter från ytterligare ett tiotal 
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växter insamlas trots att pygméerna känner 
till drygt hundratalet växter vilka kan an
vändas som människoföda. Faunan består 
dels av ståndvilt i form av springhare, steen-
buck, oryxantilop och giraff som under regn
säsongen kompletteras med zebra, impala-
antilop och buffel. Enligt uppgifter har 
mängden jaktvilt gått kraftigt tillbaka i om
rådet under de senaste femtio åren då om
rådet tidigare hyste en stor population av 
noshörning, buffel och elefant. 

Anledningen till att just !Kung-pygméerna 
kom att granskas ingående var att de utgjor
de den obetydliga spillra av mänskligheten 
som fortfarande livnärde sig på jakt och in
samling samt det faktum att detta folks lev
nadsförhållande på ett alldeles speciellt sätt 
kom att ingå som en viktig del av debatten 
angående förhistoriska pre-agrara samhällen. 
Undersökningen hade nämligen utförts av 
Richard Lee, en antropolog med markerat 
intresse att berika arkeologin med ny infor
mation om centrala problemställningar (Lee 
1968 och 1969). 

Vid sidan av Lee är Yellen den forskare 
som ägnat mest tid åt studier av !Kung-
pygméema och som framgår i hans arbete så 
har nästan hela hans arbete inriktats på frå
gan om vad man i IKung-pygméernas beteen
de kan utläsa som kan ha relevans för arkeo
logiskt material. Då Yellen utförde sin under
sökning i slutet av 1960-talet hade IKung-
pygméerna redan under en lång tid varit ut
satta för yttre påverkan. Många hade övergi
vit jakt- och insamlartillvaron och redskapen 
av lokala material hade till stor del ersatts av 
järnredskap. Den information som kan appli
ceras på problemställningar rörande arkeo
logiskt material anser därför Yellen vara 
ganska begränsad. Alltför mycket hade änd
rats för att exempelvis kunna utföra tillför
litliga beräkningar av befolkningstätheten el
ler förhållandet mellan nativitet och morta
litet i dessa samhällen. Vad han däremot an
ser ha ett visst värde är observationerna av 
boplatsernas utformning och spridningen av 
avfallet som uppstår vid lägren. 

IKung-pygméernas årsrytm präglas till stor 
del av tillgången på dricksvatten. Under 
sommarhalvåret då regnet faller uppstår 

många vattensamlingar i anslutning till de 
fossila flodbäddarna. Det är också då som 
tillgången på föda är som störst. I mindre 
grupper förflyttar sig pygméerna från plats 
till plats där flyttningen inte i första hand 
betingas av att områdets tillgångar tagit slut 
utan mera av en önskan om variation i kos
ten. Varje uppehåll inskränker sig till några 
få dagar. Med det torra vinterhalvåret in
träder en tid då försörjningsläget försämras 
liksom tillgången på dricksvatten. Man sam
las i större grupper i anslutning till de kvar
varande permanenta vattenhålen. Under år 
med normal nederbörd uppstår det inte 
någon direkt bristsituation i samhället under 
denna kargare årstid. 

!Kung-pygméerna kan uppvisa ett flertal 
grupper (eng. band) med fastställda territo
rier och i detta finns en stationär parameter. 
När däremot far- och morföräldrarnas hem
ort granskas för medlemmarna i en viss grupp 
kan en mycket markant flexibilitet beläggas. 
Inte mer än hälften av föräldrarna var födda 
inom bandterritoriet. Här var det snarare en 
regel än ett undantag att äktenskapspartnern 
hämtades utanför gruppen och detta för
klarar Yellen som ett exempel på en väl ut
räknad livförsäkring. Vid de tillfällen då 
även ett permanent vattenhål torkar ut kan 
de enskilda familjerna i gruppen överleva då 
de har hemortsrätt i andra grupper och 
därmed för en kortare tid kan inlemmas 
i dessa. I detta faktum menar sig Yellen 
se en skillnad mellan pre-agrara och agrara 
samhällen. Bland bönderna är det mera säl
lan att någon person utanför byn eller dess 
närmaste omgivning är en av kontrahenterna 
i ett äktenskap. Yellen framlägger detta som 
en varning åt de arkeologer som velat tolka 
in kulturella skillnader mellan geografiskt åt
skilda grupper. Även om geografiska sam-
hällsgränser föreligger behöver inte detta be
tyda en isolering i förhållande till omvärlden. 
Vad avser jägar-samlarsamhällen kan för
hållandet snarare vara det motsatta. 

För att närmare kunna studera utformningen 
av boplatserna och det avfall som uppkom
mer vid bosättningen valde Yellen att följa 
en mindre grupp av IKung benämnd Dobe 
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vars territorium upptar 320 km2 . Under ett 
år användes 28 lägerplatser av vilka 16 blev 
föremål för en ingående dokumentation som 
motsvarar den för ett arkeologiskt undersök
ningsobjekt. En person från Dobe-gruppen 
medföljde för att förklara och komplettera 
uppgifterna om bosättningens storlek, aktivi
teter och längd. Dessa jägare och samlare 
äger ett fåtal föremål och de hyddor som 
uppföres är i de flesta fall mycket enkla var
för det inte krävs några större föranstalt-
ningar för att byta uppehållsort. En viktig 
iakttagelse som Yellen presenterar är det 
faktum att Dobe-gruppen sällan utnyttjade 
sig av en gammal lägerplats. 

De lämningar som markerar gruppens lä
ger är ganska få. I och med att järn kommit 
i allmänt bruk är avfallet från redskapstill
verkning mycket begränsat. Det är också 
vanligt att framställningstiden för något före
mål utvidgas till att omfatta flera lägerför
flyttningar. Någon lagring av födan förekom
mer knappast och därför kommer flertalet 
läger att få en så obetydlig mängd avfalls
produkter att de knappast skulle ha upp
märksammats vid en ordinär arkeologisk re
kognoscering. Det är endast de större och 
mera långvariga boplatserna runt de perma
nenta vattenhålen som avsätter tydliga spår. 

Kärnfamiljen är den viktigaste sociala en
heten bland IKung-pygméema och en bety
dande del av aktiviteten främst vad avser 
beredningen av föda äger rum i anslutning 
till familjehyddan. Några geografiska hinder 
föreligger sällan för att placera hyddorna 
efter ett och samma system i varje läger. Det 
framstår då ganska tydligt att hyddorna lig
ger i en ring med öppningarna vända mot 
mitten och med familjchärden placerad utan
för öppningen. Den inre delen av cirkeln 
liksom området utanför hyddringen är ytor 
som utnyttjas för allmänna aktiviteter. Det 
visar sig att storleken på boplatsen tilltar 
med ett ökat antal bosättare men att utvidg
ningen av ytan inte är proportionerlig i för
hållande till ökningen av bosättare. Ett för
dubblat antal bosättare kräver långt ifrån en 
fördubblad yta. 

Yellen menar sig kunna notera att en kort 
bosättning avspeglar den närmaste omgiv

ningen och dess tillgång bättre än en stor 
långvarig bosättning där resurser på allt större 
avstånd från lägret utnyttjas. Därför kommer 
en kortvarig bosättning att skilja sig markant 
från ett generellt mönster för hela gruppen. 
Kan en från det normala mönstret avvikande 
fyndsammansättning hos ett arkeologiskt 
objekt beläggas skulle detta närmast ses som 
ett indicium för att denna bosättning har 
varit kortvarig. 

Yellen uppdelar lägret i flera olika ytor 
där den största representerar den totala om
fattningen av avfallet och den minsta stor
leken på avfallet från respektive familje
hydda. Det framgår därvid att den förra ut
gör den yttersta begränsningen av flera mind
re ytor med avfall då detta mycket sällan 
uppvisar en jämn spridning över ett större 
område. Yellen gör också en gradering av det 
relativa mängdinnehållet i dessa ytor. Vid 
beräkningarna utifrån de 16 undersökta läg
ren framstår två mycket intressanta resultat. 
Storleken på området med avfall utanför 
hyddcirkeln är beroende av bosättningens 
längd. Däremot kommer avfallet i ansam
lingarna utanför hyddcirkeln i mängd att 
vara markant mindre än det som förekommer 
i anslutning till familjehärden innanför hydd
cirkeln. Av detta drar Yellen slutsatsen att 
ytomfånget på den totala spridningen av av
fall är tidsberoende. Storleken på ytan som 
omfattar hyddringen och området innanför 
detta påverkas däremot inte av tidsfaktorn 
utan av gruppstorleken dvs. antalet familjer. 

Yellen anser att den modell han uppställer 
med en yttre och en inre ring bör kontrolleras 
i arkeologiskt material. Samtidigt menar han 
att det är lättare att dra negativa än positiva 
slutsatser ur analysen. Den första gäller indi
viden som Yellen avfärdar som en analytisk 
enhet då den enskilda IKung-pygméen upp
visar en tydlig mobilitet i förhållande till 
gruppen. Yellen varnar också för en alltför 
lättsinnig boplatstypologi då olika aktiviteter 
på boplatsen mycket väl kan vara avhängiga 
av boplatstiden. Därtill tyder hans analys
material inte på att olika aktiviteter, i detta 
fall de gemensamma, uppvisar någon tydlig 
koncentration till någon speciell del av om
rådet utanför hyddringen. 
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Binfords arbete bygger på observationerna av 
en grupp av Nunamiuteskimåer som han 
följde under flera perioder i slutet av 1960-
talet och början av 1970-talet. Studiet ema
nerar ur de tankegångar som upptog Bin
ford vid behandlingen av några mousterien-
kontext från Frankrike. Här förelåg flera 
olika artefaktsammansättningar och frågan 
var hur dessa skulle tolkas — som fristående 
grupper med traditionellt olika redskaps
sammansättning eller som samma grupper 
vilka använde den för ändamålet lämpligaste 
redskapssammansättningen. Förekomsten av 
ett rikt benmaterial gav Binford tillfälle att 
granska sammansättningen vad avsåg såväl 
djurarter som andelen av befintliga kropps
delar för en och samma art. Han fann då att 
varje kontext innehöll ett förhållandevis litet 
antal djur men att olika delar av djurkroppen 
från en och samma art liksom från olika arter 
fanns representerade i olika kontext. Därtill 
förelåg vissa samband mellan variationer i 
artefaktsammansättningen och variationer i 
fördelningen av artsammansättningen. Bin
ford ansåg en fortsatt bearbetning baserad 
på ett rent jägarsamhälle mera meningsfylld 
än en utvidgad arkeologisk undersökning. 

Nunamiuteskimåerna som Binford valde 
att studera lever i de centrala delarna av 
norra Alaska. Ekonomin baseras till stor del 
på jakt av cariboun (en kraftig art av skogs-
ren) , vars förflyttningar under årscykeln helt 
dominerar eskimåernas liv. Det som Binford 
i första hand ville undersöka var hur eski
måernas val av caribouns kroppsdelar för 
olika ändamål överensstämde med labora
torieanalyser av vilka delar som var köttigast, 
innehöll mest märg eller benfett. Binford 
uppdelade djurkroppen i sammanlagt 31 oli
ka anatomiska delar och rangordnade dem i 
förhållande till dess betydelse vid köttkon
sumtion, märgspaltning och framställning av 
benfett. Sedan studerade han i fält vilka 
olika anatomiska delar som eskimåerna egent
ligen utnyttjade. Vid denna jämförelse fann 
han en stor likhet mellan en ren teoretisk 
gradering och den som eskimåerna utförde. 
När han däremot ställde den för en väster
länning typiska frågan vilken del av djuret 
eskimåerna i första hand valde, så kunde 

denna fråga inte besvaras förrän uppgifter 
om årstid, djurets kön, ålder och kondition 
samt hur mycket mat som för tillfället fanns 
på boplatsen delgivits. Därtill fann eskimåer
na det svårt att följa Binfords anatomiska 
uppdelning då djurkroppen delades upp i 
lämpliga delar med avseende till formen av 
konsumtion och transportmöjligheter. Därför 
blev studiet av styckningsplatserna av stor 
betydelse för att få cn uppfattning om den 
beslutsprocess som vägledde eskimåerna. Men 
för en totalbild av denna process och dess 
följder vad avser fördelningen av benmate
rialet undersöktes sådana faktorer som för
varing och beredning också ingående. Vad 
avser den senare faktorn så blir sammansätt
ningen av ben och benfragment mycket olika 
om de är restprodukter efter köttkonsumtion 
eller efter framställning av benfett. En viktig 
detalj som kunde fastställas var att det före
låg ett samband mellan antalet beslut som 
måste fattas och spridningen av de anato
miska delarna. Ifall djuret nedlades i direkt 
anslutning till konsumtionsplatsen kunde flera 
anatomiskt sammanhörande delar dokumen
teras men om djuret nedlagts långt från bo
platsen och om transportmöjligheterna var 
dåliga kunde färre sammanhörande ben be
läggas. 

Eskimåernas olika aktiviteter som jaktfor
mer, förvaring och beredning med avseende 
till vad resultatet blir i kvarlämnade ben
material beskrives ingående. Beskrivningen av 
eskimåerna som kompletteras med uppgifter 
från slutet av 1940-talet och från slutet av 
förra seklet ger en god bild av hur mycket ett 
s. k. primitivt samhälle förändras genom kon
takten med den västerländska civilisationen. 
Idag förfogar eskimåerna över gevär och 
snöskotrar något som naturligtvis noteras men 
som Binford delvis tycks negligera i sin öns
kan att studera relationerna mellan benavfal
lets sammansättning och eskimåernas olika 
aktiviteter. Idag förvaras stora delar av det 
nedlagda bytet i speciellt avsedda iskällare 
medan torkningen var den helt förhärskande 
lagringsformen för mindre än ett kvartssekel 
sedan. Det kött som idag torkas är i första 
hand avsett som hundföda. Dagens jägare är 
genom sina gevär inte alls lika beroende av de 
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geografiska förhållandena som deras förfäder 
med pil och båge. Dessa fick nästan helt lita 
till möjligheterna att driva in djuren i trånga 
passager eller mot stora vattenytor där de 
lätt kunde avlivas. Framför allt den senare 
metoden, med jakt på caribous som tvingats 
ut i sjöarna och där lätt kunde jagas med 
kajak, synes helt ha övergivits. Likaså tycks 
användandet av snaror som tidigare var en 
viktig del av drevjakten helt ha försvunnit. 

Genom muntlig tradition kan Binford åter
finna några läger som använts före introduk
tionen av geväret men tyvärr är dessa ganska 
påverkade av tidens tand speciellt vad avser 
benmaterialet. Annars skulle detta ha givit 
ett utmärkt jämförelsematerial för att få en 
uppfattning om hur benmaterialets samman
sättning förändrats genom ändrade förutsätt
ningar för jakten. 

Den aktiva tiden för Nunamiuteskimåerna 
är våren och hösten då caribous drar förbi 
deras område i mycket stor mängd. Detta 
medför att födoanskaffningen koncentreras 
till en mycket kort tid. Sommaren beskrivs 
närmast som jämmer och elände med svårig
heter att förflytta sig över den vattensjuka 
markon och luften full av knott. Vintern, då 
man samlas i större läger, är en årstid som 
är förhållandevis inaktiv vad avser anskaf
fande av föda. 

De läger som utnyttjas uppdelas i tre ty
per: observationspunkter, slaktplatser och 
konsumtionsplatser. Benmaterialet uppvisar 
stora variationer inom dessa tre kategorier 
men vissa generella drag kan spåras. Obser
vationsplatserna innehåller oftast en ovanligt 
hög andel ben för märgspaltning. Någon 
matlagning äger inte rum på dessa platser. 
Slaktplatserna visar sig innehålla en hög an
del av de kroppsdelar som inte innehåller 
mycket av vare sig kött, märg eller benfett. 
Bland konsumtionsplatserna observerar Bin
ford att de mindre, kortvarigt utnyttjade, 
rymmer benavfall där antalet caribous är 
större än vad som behövs för att motsvara 
det dagliga köttbehovet hos innevånarna. Här 
har man helt enkelt insamlat föda för att 
lagra. Konsumtionsboplatserna karaktäriseras 
av ett stort antal härdar och skörbränd sten. 
De senare användes vid framställning av ben

fett genom kokning med hjälp av upphettade 
stenar. 

Binford påpekar att levnadsförhållandena 
hos Nunamiuteskimåerna bör bedömas som 
ett extremt förhållande hos jägar-samlarsam-
hällen. Mer än 99 % av födan bestod, för 
mindre än trettio år sedan, av kött. Idag har 
denna siffra sjunkit till cirka 85 % på grund 
av importerad föda. Om det skall bli ett bra 
eller dåligt år är till mycket stor del beroende 
av några få månaders jakt. Möjligheter till 
lagring av föda blir därmed mycket väsent
liga. 

Nunamiuteskimåerna bedöms som utpräg
lade pragmatiker. Binford redovisar mycket 
få exempel på andra faktorer än behovet 
att äta sig mätt som kan ha påverkat besluts
processen från jaktens uppläggning till kon
sumtionen av bytet. Varje familj är självför
sörjande, men föreligger det någon födobrist 
inom gruppen delas köttet upp enligt regeln 
om att förse de mest behövande. Endast kött 
från tjockhornsfår, som vid tidpunkten för 
undersökningen var nästan helt utrotade, de
las enligt en rangordning i det kinship-system 
som Binford omnämner men tyvärr inte när
mare beskriver. Det andra inte direkt sub-
sistensberoende förhållandet var jakten på 
rovdjur. Denna skulle tidigare ha varit om
given med flera tabun och därvid ha hållits 
på mycket låg nivå. Genom en tätare kon
takt med yttervärlden och nya tillfällen till 
inkomster genom skinnhandeln försvann dessa 
inskränkningar av rovdjursjakten. 

I sammanfattningen pekar Binford på alla 
de felkällor som föreligger då ett benmaterial 
skall bedömas. Han anser sig inte kunna 
finna något direkt mönster i bensammansätt
ningen bland eskimåerna och tar detta som 
en varning åt arkeologer att inte tolka in 
alltför mycket hypotetiska resonemang beträf
fande olika sammanställningar av benavfallet. 
Här avses främst försöken att korrelera skill
nader i benmaterialets sammansättning med 
kulturella skillnader. Däremot påtalar Bin
ford att man med hjälp av benmaterialet kan 
urskilja särdrag mellan kulturkomplex. Ett 
sådant är utformningen av styckningen (Bin
ford & Bertram 1977). Vid en mycket kort 
redovisning av ett par amerikanska boplats-

Fornvännen 77 (1982) 



6 L. Larsson 

fynd från senpaleolitisk tid menar han sig 
dock se en sammansättning som har stora lik
heter med en jaktplats respektive en plats för 
torkning av kött. Tyvärr återvänder inte Bin
ford till ursprunget för hela undersökningen 
nämligen benmaterialet från franskt mousté
rien. Man har närmast intrycket att detta 
kan förväntas i ett framtida arbete. 

Binford har gjort ett mycket detaljerat 
studium av benavfallets förhållande till olika 
aktiviteter i en årscykel. Boken vimlar av ta
beller och figurer som utgör ett imponeran
de underlag för olika resonemang och ställ
ningstagande. Ur dessa finns det mycket lär
dom och många uppslag att inhämta för alla 
de arkeologer som sysslar med benmaterial, 
det må vara sådana som specialiserat sig på 
senpaleolitikum eller de vilka behandlar be
tydligt yngre kontext. 

Någon direkt jämförelse mellan Binfords och 
Yellens arbeten låter sig inte göras då de ar
betar med så skilda miljöer som arktiska 
jägare och ökensamlare, var och en repre
sentant för en extrem variant av de miljöer 
i vilka jägare och samlare kan uppträda. 
Yellen framför också den tanken att IKung-
pygméernas aktivitet inom Kalahariöknen är 
förhållandevis sentida och betingad av ett 
yttre tryck och krav på nya jaktmarker. Det 
är därför svårt att utan förbehåll se dessa 
två folkgrupper som representanter för för
historiska jagar- och samlarsamhällen. In
tressantare är då att försöka utvärdera de 
resultat som Binford och Yellen kommer fram 
till. Att de har olika synsätt på sina uppgif
ter kommer tydligast fram i en artikel av 
Binford (Binford 1978a,). Här ifrågasätter 
Binford vissa av Yellens dokumentationsre
sultat. Vad som skiljer de båda forskarnas 
uppfattning åt enligt Binford är att Yellen 
registrerar att någonting händer och att det 
föreligger vissa förhållande mellan olika ak
tiviteter. Själv går han ett steg längre genom 
att fördjupa studiet med att fråga sig vilka 
faktorer som ligger bakom utförandet av en 
viss aktivitet. Vad Binford framför allt ställer 
sig tvivlande till är Yellens påstående att det 
inte kan spåras någon form av system i loka
liseringen av de allmänna aktiviteter som han 

dokumenterat utanför hyddringen. Binford 
anser att Yellens dokumentation där inte 
varit tillräckligt probleminriktad och att han 
därför inte kunnat urskilja ett mönster för en 
speciell arbetsfördelning i ett skenbart virr-
varr av aktiviteter. Binford exemplifierar 
detta med en redovisning av aktiviteterna på 
en observationsplats som användes under 
några få dagar under Nunamiuteskimåernas 
renjakt. Genom det utrymme, arbetsstyrka 
eller koncentration som en aktivitet krävde 
kunde han belägga en tydlig uppdelning av 
arbetet inom lägerplatsen. Binford påtalar 
också så elementära fakta som att man inte 
hugger ved bland lekande barn eller utför 
arbeten som ger hög ljudvolym sida vid sida 
med arbeten som kräver koncentration. 

Artikeln ger intrycket av att Binford ser sig 
som en deduktivt inriktad etnoarkeolog me
dan Yellen i stället skulle vara anhängare av 
en mera induktivt inriktad forskning. 
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