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The interpretative possibilities of microwear studies — 
Uppsala 15-17 februari 1989 

Sedan ungefär ett decennium arbetar en grupp 
doktorander och yngre forskare i Uppsala med 
studiet av mikroskopiska bruksspår på stenarte
fakter. Denna grupp arrangerade det senaste i 
raden av internationella symposier om mkro-
wear med deltagare från bl. a. Spanien, Frankri
ke, USA, Canada och Polen. De sovjetiska del
tagarna från bruksskadeanalysens urhem ute
blev i sista stund. 

Den mikroskopiska bruksskadeanalysen har 
idag både trampat ur barnskorna och avverkat 
flertalet barnsjukdomar. Några bestående re
sultat av betydelse för varje studie av en stenål
dersboplats kan summeras: 

1. På flertalet boplatser återfinns huvudde
len av de använda redskapen bland avslagen 
och övrigt tillverkningsavfall utan stickdslag el
ler retuscher. Det får problematiska konsekven
ser för varje studie av aktivitetsområden inom 
en boplatsyta. 

2. Morfologiska typer som skrapor, sticklar 
och pilspetsar uppvisar en synnerligen varierad 
funktion: skrapor som pilspetsar, pilspetsar 
som skrapor etc. Detta får problematiska kon
sekvenser för förståelsen av typerna. De måste 
uppfattas som morfologiska-stilistiska typer 
och ofta nog som intet annat. 

Däremot är det fortfarande omdiskuterat 
hur exakta resultat med avseende på rörelse
riktning och hårdheten och arten av det bearbe
tade materialet, som kan förväntas med olika 
slags mikroskoptekniker. På detta mötet syntes 
konsensus vara att olika tekniker med avseende 
på preparering av studieobjekten, mikroskop
typ och förstoringsgrad snarare kompletterar 
varandra än konkurrerar om de bästa resulta
ten. 

Det syntes också vara en allmän uppfattning 
att mikroskopanalysernas resultat varken var 
tillräckligt intressanta eller egentligen tillräck
ligt tillförlitliga för att utföras och presenteras 
isolerade från en arkeologisk kontext. De före
dragen, som tilldrog sig det största intresset, 
var goda exempel på detta: dolkarna i en neoli
tisk grav (Robert Grace), flintorna från en sä

songsboplats för fångst av stör (Annelou van 
Gijn), en offerdamm från sen Maya-tid (April 
K. Sievert). 

Det måste betonas att den uppenbara strävan 
av kongressdeltagarna av att betona betydelsen 
av att integrera mikroskopanalysernas resultat
listor i en arkeologisk kontext till trots, är och 
kommer bruksskadeanalysen under överskåd
lig framtid att vara ett tämligen exklusivt falt 
för ett fåtal experter. Demonstrationen av ett 
datamaskinbaserat expertsystem för tolkning
en av standardiserade bruksspår från Institute of 
Achaeobgy i London kommer inte att ändra på 
det. Den under mötet i detta sammanhang för
da diskussionen om analys av en utvald mängd 
(sampling) artefakter ur större samlingar för att 
nedbringa åtgången av tid och pengar visade 
att flertalet mötesdeltagare inte hade observe
rat den kontextudla arkeologins kritik av statis
tiska urvalsmetoder. Arkeologiska fynd uppfyl
ler faktiskt aldrig de grundläggande förutsätt
ningarna för statistiskt urval. 

Mikroskopisk bruksskadeanalys kommer så
ledes knappast att bli varje arkeologs möjlighet, 
och därmed är problemet givet: Hur skall ex
perternas analysresultat kommuniceras till och 
integreras i den övriga arkeologiska analysen av 
en fyndplats? Frågan ställdes av flera föredrags
hållare (Hughes Plisson, Kalle Thorsberg, An
tonio Ramos Millan, Kjel Knutsson), och sva
ret gavs tämligen lika av alla: Det måste formu
leras en teori! 

Symposiediskussionen nådde emellertid 
knappast fram till ens i närheten av hur en så
dan teori skulle se ut. Däremot framhålls de 
osteologiska benlistorna flera gånger i debatten 
(starkast av Brian Hayden, som citerade Kent 
Flannerys bundry lists) som avskräckande exem
pel. Antagligen skulle väl dock just osteologins 
tafonomiska teori kunna tjäna som förebild till 
den eftersökta traceologiska (sid) teorin. Start
punkten skulle vara det enkla konstaterandet 
att en artefakt tillverkas, används och depone
ras (i ett rituellt sammanhang, bortkastad som 
avfall eller på annat sätt). Teorin skulle fördju-
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pa begreppet "användning", dock utan att 
nödvändigtvis utnämna en kvinna, som använ
der en flintskrapa för att förtunna en hud, till en 
traceologisk agent (sid). 

I ett föredrag om skinnberedning (Brian 
Hayden) visades att skinnberedning inte bara 
är att skrapa skinnet med en skivskrapa. Ut
ifrån en global etnografisk erfarenhet ordnades 
skinnkläder i en rad från mindre till mera sofis
tikerade, från råa skinn som sveptes kring krop
pen, råa skinn som bänkades mjuka med en 
käpp eller sten, till avhårade och skrapade 
skinn och slutligen tunnskrapade, garvade 
skinn, eventuellt med färger och mönster. Alla 
dessa olika tekniker kräver olika uppsättningar 
redskap av trä och sten — eller inga redskap 
alls. Att tugga skinn mjuka är ett alternativ känt 

från arktiska områden och möjligen påvisat 
bland neandertalmänniskor. Som inom så 
många andra delar av arkeologin kommer det 
etnoarkeologiska studiet att vara den empiriska 
grunden för en teori om tool formation processes, det 
namn som föreslogs för den teori, i vilken mik
roskopstudier av redskap och deras arkeologis
ka kontext skall mötas. 

För såväl experter som åskådare bör Uppsa
lamötet ha gett idéer inom ett fält, som är mot
sägelsefullt både exklusivt och nödvändigt för 
en meningsfull stenåldersforskning. 

Stig Welinder 
Institutionen för arkeologi 

Gustavianum, S-752 20 Uppsala 

Domestie Architecture in Europé 500—1100 A.D. 

Under tiden 18—24 sep. 1988 har jag deltagit i 
konferensen Domestie Architecture in Europé 500— 
1100 AD i Dublin, organiserad av Dr Patrick 
Wallace vid The National Museum of Ireland., 
I konferensen deltog ett 70-tal forskare från 
Västeuropa och DDR. De anmälda polska fors
karna anlände aldrig. Konferensen omfattade 3 
dagar föreläsningar och en exkursionsdag, var
till kom en extra dag för besök vid en av Irlands 
största pågående medeltidsundersökningar, i 
Waterford. 

Föreläsarna rapporterade forskningsläget 
kring byggnadstyper i resp. länder och områ
den, med särskild hänsyn till frågan om bak
grunden till de speciella byggnader (ca 200) 
som påträffats vid Wood Quay i Dublin. Dessa 
är klinverksbyggnader med rundade hörn, fyra 
takstolpar och gavelingång och de står vid sidan 
av varandra på trånga tomter. 

Sammanfattningsvis kan sägas att Europa 
norr om det tidigare romerska området under 
vikingatiden domineras av tre byggnadstyper: 

Takhus, dvs. byggnader som egentligen be
står av en takkonstruktion med en vägg som 
närmast utgör fyllning mellan takfot och mark. 

Vägghus, där väggen är ett bärande element 
för taket. Både tak- och vägghus är i regel lång
hus. Härtill kommer 

Grophus, dvs. små, i marken försänkta kon
struktioner med ett enkelt sadeltak, som vilar 
direkt på marken. 

Med bortseende från hela diskussionen om 
byggnadernas funktioner kan konstateras att 
Nordsjöområdet med Danmark domineras av 
vägghus, att Sverige—Norge—de nordatlan
tiska öarna främst har takhus, som särskilt i de 
östra delarna börjar ersättas av knuttimrade 
byggnader från och med 1000-talet. Grophusen 
förekommer främst i det slaviska området men 
når också in i de övriga, närliggande delarna av 
Skandinavien och Västeuropa. 

Takhusen synes främst ha sten- och torvväg
gar medan vägghusen har ramkonstruktioner 
med olika sorters fyllningar: stavar, skiftesverk 
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