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Abstract

This thesis deals with the social dimension in lithic technology during the Mesolithic in eastern 
central Sweden. The starting point is the empirical observation of the disappearing bipolar-on- 
anvil method of reduction around 4500 BC. This method of reduction is often used on quartz and 
it is the dominant method of reduction at Stone Age sites dated to the period before 4500 BC. It 
subsequently almost disappears without any sign of technological innovation at the time. Several 
other changes in the Mesolithic society also occur at this time; the large aggregation sites disappear 
and contacts with other areas changes. All this points to that the technological change is only one 
indication of more profound changes in the organisation and structuring of the society at this 
time.

By looking at technology as a practice, it can be related to the social communications and 
negotiations that occur between different people. Tool making is seen as an arena where people of 
different gender and age are engaged. Lithic technology has a strong performative character that is 
an important part in the constant communication of social identities. This performative character 
is expressed at the knapping floors.

The knapping floors are analyzed spatially and with a fracture analysis. The method of fracture 
analysis is developed as a result of experimental knapping. The result of the analysis of knapping 
floors from seven Mesolithic sites indicate that there is a contradiction between on the one hand 
organizing tool production in different strategies, as a result of different social groups being 
engaged in the making of quartz tools, and on the other hand, that the spatially structuration of 
knapping floors where all stone working is located in one place. This contradiction is seen as an 
example of the duality of action and structure. By spatially organising the knapping floors as places 
where people met, they were given a purpose as a levelling device in an egalitarian structure. The 
disappearance of the bipolar-on-anvil method of reduction around 4500 BC is only a small symbol 
of more profound changes in the social structure in the Mesolithic society, changes in the way 
people perceived their world and themselves.
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Förord

Så börjar en lång och snårig resa närma sig slutet. Så här alldeles i slu
tet känns det nästan overkligt att jag verkligen är klar. Så lång tid det 
tog, tre år tog sex år att genomföra. På ett sätt är jag glad att det tog 
tid, jag har lärt mig så mycket under den här tiden. Avhandlingen har 
också blivit något helt annat än vad jag trodde när jag började.

Någon som följt hela denna process är min man Anders som inte 
bara fixat digitala foton och trilskandes exceldiagram till avhandlingen 
utan också puffat mig framåt samtidigt som han har fått sköta en stor 
del av marktjänsten. Mark tjänsten blev lite mer omfattande i och med 
att min doktorandtjänst kom att sammanfalla med att först Elin och 
snart därefter Emma dök upp. Tack Anders.

Avhandlingen hade inte kunnat genomföras utan två personer. Mina 
handledare Anders Carlsson, Arkeologiska Institutionen vid Stock
holms universitet, och Kjel Knutsson, Institutionen för Arkeologi och 
Antik historia, vid Uppsala universitet. Inledningsvis var professor Åke 
Hyenstrand min handledare som alltid stöttade mig i mina första tre
vande steg i avhandlingsskrivandets mysterier. Så småningom övertog 
Anders hans roll som handledare och med aldrig sinande entusiasm 
har han alltid haft tid att läsa manus, alltid haft kommentarer om stort 
och smått, men även varit förstående för en småbarnsmors något splitt
rade liv. Tack Anders.

Kjel Knutsson öppnade en ny värld för mig när vi 1990 genom
förde experimenten i källaren på Gamla Posten i Uppsala. Han visade 
mig vägen genom stenteknologins teori och praktik på ett entusias
merande sätt. Ju längre avhandlingsarbetet framskred desto mindre 
pratade vi om stenteknologi och mer om andra saker som också kom 
att påverka avhandlingen till det den är idag. Kjel och Helena har också 
alltid välkomnat mig på Säves väg där mycket handledning skett, med 
eller utan katt i knäet. Tack Kjel.
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Avhandlingen kom att handla en hel del om stenåldersboplatserna 
i Jordbro. Så här tio år senare har därför de där sommarmånaderna 
1993-94 blivit verkliga igen. Som mest deltog ett trettiotal personer i 
fältarbetena. Ett stort tack till alla er som i strålande sol och hällande 
regn deltog i undersökningarna.

I will also send my thanks to Erret Callahan who taught me the 
mysteries of quartz knapping and who also was the first to put words 
to the importance of bipolar knapping in eastern middle Sweden. 
Thank you Erret.

Mitt liv som doktorand är nästan lika långt som mitt yrkesverk
samma liv som arkeolog. Därför har jag också kommit att lära känna 
många människor som blivit viktiga, både för avhandlingen och för 
mig själv. Jag brukar tänka på dom som mina tre arkeologiska familjer.

Det är dels vännerna och kollegorna på Arkeologiska Institutionen, 
rumskamraterna, lärarna, doktorandseminariet och övrig personal som 
stöttat och uppmuntrat mig. Inte bara i våra arkeologiska diskussioner 
utan även när livet utanför ibland har trängt sig på och krävt plats. Tack 
Anna, Eva, Kathy, Susanne, Lotta, Elisabeth, Linda och Ulf och alla 
andra...

Mitt arbete har varit finansierat genom projektet Kust till Kust, 
Stenåldersamhällen i förändring. Jag har haft en trygg och stimulerande 
miljö hos projektmedarbetarna i Uppsala. Här har jag kunnat sjunka 
ner i diskussioner kring allt från frakturdynamikens hemligheter till sen- 
mesolitisk komplexitet. Tack Cia, Fredrik, Lasse, Janne och Per.

Och så är det alla ni på UV Mitt. Många av er har följt mig ganska 
länge nu. Vi har grävt tillsammans, vi har diskuterat, skrivit rapporter 
och undersökningsplaner tillsammans. Ni fick mig också att känna mig 
välkommen tillbaka efter 6V2 års bortovaro. Ni har dessutom visat stort 
tålamod med mig de sista månaderna när jag glömt möten, slarvat bort 
papper och verkat allmänt frånvarande. Tack Per G, Britta, Eva, Åke, 
Gunnar, Karin, Louise, Per L, Henke och alla andra...

Andra personer som delat med sig av erfarenheter och resultat är 
Tuija Rankama, Anders Olofsson, Bo Knarrström, Marcia Anne 
Dobres, Douglas Price och Michel Guinard. Tack allihop.

Några har varit vänliga att läsa hela eller delar av avhandlingen och 
kommit med kloka kommentarer. Därför riktar jag ett varmt tack till 
Britta Kihlstedt, UV Mitt, Susanne Thedén, Arkeologiska Institutio
nen, Stockholms Universitet och Britt-Marie Johansson, Sociologiska
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Institutionen, Lunds Universitet. Jag är också tacksam för Ingmar Jans
sons kloka synpunkter. Från UV Mitt har Helen Grenler hjälpt till när 
Are Wiew har trilskats och Ulf Strucke har kommit med kommenta
rer om l4C. Jackie Taffinder, SHM, har lotsat mig genom korridorerna 
i Tumba och hjälpt mig till fynden från Jordbroundersökningarna. 
Niclas Groop, SAU har varit behjälplig med digitalisering av icke-digi- 
tala grävningar. Frasse har gjort illustrationer och Håkan har lyckats 
omsätta mina idéer om teknologins performativa karaktär i bild. Eli
sabet Green har språkgranskat den engelska texten. Till slut kom Martin 
och gjorde en bok av det hela. Ett stort tack till er alla.

Avhandlingsarbetet har ingått i projektet Kust till Kust, Stenålders- 
samhällen i förändring, vilket finansierats av Riksbankens jubileums- 
fond.Riksantikvarieämbetet, Avdelningen för arkeologiska undersök
ningar, UV Mitt har bidragit med medel för tryckning. Därutöver har 
jag också fått ekonomiskt stöd från Rhodins donationsstipendiefond. 
Resor till konferenser har möjliggjorts genom bidrag från Rosa 
Tengborgs Stipendiefond och Jakob Letterstedts Stipendiefond.

Krusboda i februari 2004 
Christina Lindgren
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Kapitel I

Inledning

”The bipolar technique lies at heart of the Mesolithic in Middle 
Sweden” (Callahan 1987:12).

Denna till synes enkla mening rymmer flera delar som är aktuella för 
denna avhandling. Användandet av en bipolär reduktionsmetod (fig 1.1) 
och framförallt dess till synes minskade betydelse omkring 4500 f Kr 
utgör den arkeologiska grunden för mitt arbete. Först en kort defini
tion: i avhandlingen används begreppet bipolär metod för att karakte
risera den reduktionsmetod som innebär att man stöder en kärna mot 
ett städ i kombination med en hård teknik. Termen bipolär säger egent
ligen inte mer än att det rör sig om två motställda företeelser, i det här 
fallet slagytor, och kan till exempel även användas för att beskriva de

Fig I. I. Den bipolära reduktionsmetoden innebär att kärnan stöds mot ett 
städ.Teckning: Franciska Sieurin-Lönnqvist. - A bipolar-on-anvil method of 
reduction means that the core is supported on an anvil. Drawing: Franciska 
Sieurin-Lönnqvist.
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Inledning

tvåpoliga spånkärnorna på gropkeramiska boplatser. Den bipolära tek
niken sä som jag använder begreppet här har också kallats för stötkants- 
teknik (Broadbent 1979), bipolar-on-anvil (Callahan 1987), 1B:1 (Mad
sen 1986; Knuts son 1988) eller splintered pieces (Welinder 1977). 1 det 
här arbetet kommer begreppen bipolär reduktionsmetod och bipolära 
kärnor/avslag att användas. För en närmare genomgång av den bipolära 
reduktionsmetoden hänvisas till kapitel 7.

Callahan använder dessutom termen ”lies at heart” som ger mer 
emotionella/sociala associationer än de funktionella/rationella som ofta 
förknippas med teknologi. Meningen ovan lyckas på så sätt kombinera 
stenteknologi med ett socialt synsätt, något som också ska genomsyra 
denna avhandling. Och visst hade Callahan rätt. Den bipolära 
reduktionsmetoden dominerar under en period av minst ca 2500 år 
inom det sk Skärgårdsområdet (se nedan för omrädesbeskrivning). Men 
så under århundradena runt 4500 f Kr minskar andelen bipolärt sla
gen kvarts i fynden på de mesolitiska lokalerna. Det är denna teknolo
giska förändring som är avhandlingens tema. Vad innebär det för ett 
samhälle när något som ”lies at heart of....” förlorar den platsen?

Denna avhandling är ett försök att förstå relationen mellan sten
teknologi och samhälle så som den kommer till uttryck under mesoli- 
tikum i östra Mellansverige. Utgångspunkten är en empirisk iakttagelse 
av en förändring i stenteknologin omkring 4500 f Kr. Mesolitikum i 
östra Mellansverige har under en lång tid, och av flera olika orsaker, 
varit en vit fläck på den arkeologiska kartan. Forskningen om perio
den har fokuserats på grönstensyxor och säljakt medan den haft svå
rare att förhålla sig till slagen kvarts (Knutsson m fl 1999). Under se
nare år har mängder av nya data ackumulerats i och med att antalet 
undersökningar inom området ökat. Det finns därför nu ett omfattande 
källmaterial som kan belysa teknologisk förändring under senmesoli- 
tikum. Samtidigt har arkeologiämnet mer och mer kommit att intres
sera sig för sociala och symboliska frågor, bland annat med inspira
tion från antropologisk forskning. Det borde därför nu finnas goda, 
både teoretiska och metodiska, förutsättningar att studera relationen 
mellan teknologisk förändring och social reproduktion. Avhandlingen 
är således ett försök att utifrån resultaten från nya arkeologiska under
sökningar i östra Mellansverige diskutera stenteknologins möjliga roll 
i den sociala reproduktionen i det mesolitiska samhället.

Mycket av detta arbete handlar om bilder. Inte bilder som illustra
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tioner utan mentala bilder eller förförståelser. Jag vill ifrågasätta flera 
sådana mentala bilder och tvingande förförståelser hos oss arkeolo
ger. Vad har vi för bild av det sociala livet under mesolitikum och dess 
relation till teknologi och teknologisk förändring? En annan del av 
förförståelsen är också den bild vi har av vad mesolitikum är, något 
annorlunda, något långt borta (Lindgren 2002:14). Den idag klassiska 
indelningen av samhällen i egalitära och stratifierade, eller indelningen 
i band, stam och stat grundas i ett evolutionistiskt perspektiv som känns 
alltmer otillfredsställande. 1 sådana studier hamnar ofta jägare/samlar- 
samhällen längst ner i primitiva eller bandsamhällen utan större social 
komplexitet och även med låg teknologisk komplexitet. Vilken giltig
het har en sådan bild och vilka konsekvenser får ett sådant synsätt? Jag 
anar här en uppenbar risk för att vårt intresse för sådana samhällen 
kommer att minska och de kommer alltmer att placeras i ett kuriosa
kabinett, kanske som ett exempel på vårt ursprungliga sätt att leva.

En del av vår förförståelse handlar också om hur vi värderar det 
arkeologiska källmaterialet. Värdering handlar om jämförelser. Det 
anses som god vetenskap att noggrant välja det källmaterial som är bäst 
lämpat att svara på forskarens frågeställningar. Värderingarna medför 
en placering på en skala, från mindre till mer lämplig. Det kan gälla 
begrepp som samhällsformer, stenteknologi, råmaterial men även det 
arkeologiska källmaterialet i sig. Inom disciplinen når man så små
ningom en konsensus om olika källmaterials lämplighet, t ex för stu
dier av social struktur. Gravar anses vara överlägsna boplatser som 
källmaterial för studier av sociala frågor och slutna fynd överlägsna de 
öppna boplatslagren. Även massmaterial värderas ofta lågt utifrån sin 
potential att svara på frågor av social karaktär. Likaså kan man inom 
stenteknologisk forskning se tendenser till att teknologiskt komplice
rade föremål som t ex flathuggna senneolitiska dolkar och amerikan
ska bifaciala spetsar varit vanliga studieobjekt medan bipolär 
reduktionsmetod inte ägnats lika mycket uppmärksamhet. Även bland 
råmaterial har kvarts betraktats som ett sämre, och därmed mindre 
intressant, råmaterial i jämförelse med andra råmaterial, som obsidian 
och flinta.

Men vår förförståelse är inte någon konstant, den är ”historisk” till 
sin karaktär och ändras hela tiden och därmed också vår syn på bland 
annat källmaterialets värde och möjligheter. T ex så är det få idag, både 
inom arkeologin och inom socialantropologin, som driver idén om
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Inledning

social komplexitet jämställd med teknologisk nivå. Andra delar av vår 
förförståelse förefaller vara mer orubbliga, t ex så är det fortfarande 
en vanlig uppfattning att kvarts utgör ett sämre råmaterial än andra. 
Jag delar inte detta synsätt och väljer därför att skriva en avhandling 
om hur bipolär teknologi i kvarts kan tolkas i sociala termer och ge 
mening åt social struktur och organisation i ett jagar/samlarsamhälle. 
Jag gör dessutom detta genom att använda mig av massfynd från öppna 
boplatslager. Mitt val av tema och källmaterial har delvis sin grund i 
en önskan om att pröva hur min egen förförståelse utvecklas genom 
att konfrontera till synes oförenliga enheter som slagen kvarts och social 
dynamik. Det är min förhoppning att läsaren ska finna diskussionen 
lika givande som arbetet varit för mig och att nya mentala bilder kan 
skapas.

1.1 Syfte och frågeställningar
Avhandlingen började på samma sätt som så många andra avhandlingar 
med observationer av ett arkeologiskt mönster. I samband med analy
sen av slagen kvarts från några mesolitiska boplatser i östra Mellan
sverige växte ett mönster fram där den bipolära reduktionsmetoden 
var vanlig på flera boplatser men att den föreföll minska avsevärt på 
senare boplatser. Inledningsvis antog jag att skiftet skedde i samband 
med övergången från mesolitikum till tidigneolitikum, ca 4000 f Kr 
(Knutsson & Lindgren i manus). Men allteftersom flera boplatser 
undersöktes och daterades förändrades mönstret och det teknologiska 
skiftet föreföll nu istället att kunna dateras till århundradena omkring 
4500 f Kr. Men hur skulle då denna förändring förstås? Att en tekno
logi förändras eller försvinner är ju inte något nytt, den arkeologiska 
historien är full av teknologiska förändringar. Förändringen i det ak
tuella fallet var dock intressant ur ett mer allmänt perspektiv genom 
att den inte kunde förklaras med någon teknologisk innovation, som t 
ex kunskap om nya reduktionsmetoder. Inte heller någon ekonomisk 
innovation, som t ex förändringar i jakt eller fångst, kunde beläggas. 
Därför föreföll denna teknologiska förändring vara en lämplig utgångs
punkt för en diskussion om relationen mellan ett samhälle och dess 
teknologi.

Så småningom kom jag att uppmärksamma den diskussion om tek
nologins sociala dimension som fördes inom sociologi och socialan-
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tropologi (se t ex Dobres 2000; Ingold 1990; Latour 1991; Lemmonier 
1993; MacKenzie & Wajcman 1999). Detta gjorde det möjligt att for
mulera ett icke-materialistiskt alternativ till den traditionella synen på 
teknologi där teknologin främst förstås utifrån ett funktionellt perspek
tiv. Genom att vidga perspektivet till att även omfatta de sociala as
pekterna på teknologiska handlingar kunde då också de empiriska iakt
tagelserna utgöra grunden för ett försök att förstå den mesolitiska 
människan som framförallt en social varelse.

Avhandlingens övergripande syfte är således att försöka nå en ökad 
förståelse av den teknologiska förändringen som tycks ske i det 
mesolitiska samhället i östra Mellansverige omkring ca 4500 f Kr och 
hur denna förändring påverkade/påverkades av samhällets sociala 
struktur. Den centrala delen i problemformuleringen rör social repro
duktion och förändring hos jägare/samlare så som den uttrycks i tek
nologin. Syftet kan brytas ner i tre huvudpunkter:

• Att förstå relationen mellan teknologi och samhälle på ett mer 
principiellt plan och på ett sätt som kan anses vara relevant för 
den aktuella kontexten. För att knyta an till huvudsyftet är det 
viktigt att just den sociala dimensionen hos teknologin lyfts fram. 
Ett syfte är därför att försöka utveckla min förståelse bortom 
rationella, funktionella och strikt ekonomiska förklaringsmodeller 
rörande teknologisk förändring.

• Att försöka förtydliga den sociala dynamiken i det mesolitiska 
samhället och teknologins roll i denna dynamik. Med social 
dynamik menas här den ständiga kommunikation och förhand
ling som dagligen sker i ett samhälle sammansatt av olika grup
per av individer.

• Att sätta mesolitikum i östra Mellansverige på kartan. Området 
var länge en vit fläck. Om det överhuvudtaget nämnts så har det 
ofta varit genom lösa antaganden som varit dåligt underbyggda, 
ofta i samband med jämförelser med andra mer väl beforskade 
regioner i främst Väst- och Sydsverige. Den slagna kvartsen 
innehar här en nyckelroll i förståelsen av mesolitikum i östra 
Mellansverige.

Trots att man vid flera undersökningar slagit fast att kvarts har 
bearbetats inom boplatsen så har man varken lyckats närmare beskriva
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hur denna redskapsproduktion varit organiserad eller diskuterat dess 
betydelse/mening. Avhandlingens frågeställningar kretsar därför kring 
de punkter i tid och rum där människa och kvarts ingått i olika tekno
logiska relationer, framförallt på det som jag i avhandlingen betecknat 
som slagplatser.

Varför saknas t ex slagplatser där man bara använt bipolär reduk- 
tionsmetod (eller gör de verkligen det)?

Hur är relationen mellan de två vanligaste reduktionsmetoderna, 
bipolär och plattform, t ex i förhållande till val av råmaterial, vad som 
tillverkats mm?

Vilken betydelse får tillverkningen av kvartsredskap genom att re
latera till andra handlingar som skett på platsen?

Vilken information om social dynamik kan man få genom att ana
lysera materiella lämningar av den här typen?

Avsikten är att angripa frågeställningarna utifrån ett icke-materia- 
listiskt perspektiv för att tydligare lyfta fram teknologins sociala dimen
sion. Jag anser dock inte att rena ekonomiska eller funktionella förkla
ringar är felaktiga eller värdelösa. Ett samhälle är en alltför komplex 
företeelse för att en sådan ståndpunkt ska kunna upprätthållas med 
trovärdighet. Istället är det forskarens val av perspektiv som styr vilka 
förklaringar som kan anses konstruktiva i det aktuella arbetet. I min 
strävan att försöka förändra (min egen) förförståelse om funktion och 
ekonomi som drivkrafter bakom teknologisk förändring har jag där
för medvetet försökt att undvika sådana resonemang, utan att på nå
got sätt förringa den kunskap som sådana studier byggt upp.

1.2 Geografisk och kronologisk avgränsning
Förutom termen östra Mellansverige som jag inte har definierat utan 
använder lite svepande har jag främst använt mig av begreppen 
Skärgårdsområdet och Fastlandsområdet i ett försök att förtydliga 
begreppet östra Mellansverige och därmed använda begrepp som för 
mig känns relevanta för mesolitikum (Lindgren 1997:21). Under stora 
delar av mesolitikum utgörs östra Mellansverige av en växande och 
föränderlig skärgård. Den ständiga strandförskjutningen gör att det är 
svårt att för ett längre kronologiskt avsnitt sätta någon entydig gräns 
för ett undersökningsområde. Jag har dock valt att sätta den geogra
fiska avgränsningen för mitt avhandlingsarbete till det s k Skärgärds-
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Skärgårdsområde

Fastlandsområde

A Uppland c<
Irf.' s

Östersjön

A ; Kolmården

Fig 1.2. Undersökningsområdet östra Mellansverige kan delas in i Skärgårdsområdet och det
omgivande fastlandsområdet.Teckning: Franciska Sieurin-Lönnqvist. - The study area of 
Eastern Central Sweden can be divided into the Archipelago and the surrounding mainland. 
Drawing: Franciska Sieurin-Lönnqvist.

området (fig 1.2) vilket kan avgränsas topografiskt men även kultu
rellt. Det är det område som under perioden 7000-4000 f Kr utgörs 
av skärgård och som idag omfattar hela Sörmland och delar av Upp
land samt mindre områden i Närke och Västmanland. Området av
gränsas i söder av Kolmården, i väster av Tiveden och Kilsbergen och 
i norr av högre liggande partier i Västmanland. Inom detta område har 
sedan en mer detaljerad teknologisk analys gjorts på material från bop
latser i Jordbroområdet, beläget strax söder om Stockholm i den då
tida ytterskärgården.

Denna avhandling omfattar perioden från ca 7000 f Kr till 4000 f 
Kr, med fokus på skedet kring 4500 f Kr (alla 14C-dateringar i avhand
lingen anges som f Kr, kalibrerade med två sigma, om inte annat anges). 
Den bortre gränsen är inte liktydig med introducerandet av bipolär 
reduktionsmetod utan har istället valts utifrån begränsningar i källma
terialet. Från och med ca 7000 f Kr finns flera undersökta och date
rade lokaler som är lämpliga för detta arbete. Den främre gränsen är 
mer flytande. Den teknologiska förändringen som utgör grunden för 
arbetet antar jag sker omkring 4500 f Kr. I syftet anges också att det 
är den social strukturen inom det mesolitiska samhället som är i fo-
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kus. Därför har jag valt att sätta gränsen vid ca 4000 f Kr, vilket utgör 
mesolitikums slutfas i det aktuella området. Detta innebär att jag inte 
kommer att mer ingående belysa övergången mesolitikum — neolitikum. 
Det kommer dock att i de senare kapitlen föras en del resonemang där 
neolitiseringen kommer att beröras.

1.3 Utgångspunkter
Att avhandlingen fått den inriktning som den har, var inte självklart 
från början. Ursprungligen var det mitt intresse för mesolitikum i all
mänhet som kom att bestämma inriktningen. Under tiden som dok
torand under 1990-talet debatterades den postprocessuella arkeologin 
livHgt på forskarseminariet. Under den här tiden blev jag mer och mer 
medveten om ett avstånd mellan mesolitikumforskningen och den 
teoretiska debatten inom arkeologin. Ju tydligare skillnaden blev de
sto mer fascinerad blev jag av orsakerna till den. Var det verkligen så 
att olika teorier var mer eller mindre ”lämpliga” för vissa arkeologiska 
perioder/samhällssystem? Ian Hodder har tagit upp hur teorier inte 
är allmängiltiga utan kan ses som en praxis, bunden av konventioner 
(Hodder 1999:12, 2001:5). Hodder menar att det är detta som ligger 
bakom det faktum att jägare/samlare främst har betraktats utifrån ett 
materialistiskt och evolutionärt perspektiv medan andra, mer idealis
tiska och strukturalistiska perspektiv främst kommit att prägla forsk
ningen kring andra samhällsformer. Idag är begreppet postprocessuell 
arkeologi inte längre att betrakta som nytt, men det är just därför man 
nu kan anlägga ett utanförperspektiv på den postprocessuella arkeo
login. Det går lättare att jämföra idéer och utveckling mellan den 
processuella arkeologin och den postprocessuella när man ser båda i 
backspegeln. Syftet med avhandlingen är inte att försöka testa om det 
går att skriva en postprocessuell avhandling om mesolitikum. Istället 
vill jag se mitt arbete som en strävan att utmana de konventioner som 
skapar den teoretiska praxisen och vilka också får ses som delar i min 
egen förförståelse.

Även om det i syftet talas om stenteknologi är detta en avhandling 
om människor. För mig handlar arkeologi om människor, det är en 
humanistisk vetenskap. Skillnaden mellan humanistiska discipliner och 
de naturvetskapliga ligger främst i relationen till det vi studerar. Det 
faktum att vi humanister studerar oss själva komplicerar onekligen vår
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vetenskapliga position (Giddens 1984:xxxiv). Det gör att vi måste ställa 
andra frågor till oss själva, frågor som en naturvetare sällan behöver 
ställas inför. Ofta kretsar dessa frågor kring förhållandet mellan oss 
och vårt studieobjekt. Det kan handla om människosyn, politiska 
åskådningar eller ideologi. Någon gång måste vi i vårt arkeologiska 
arbete ställa sådana frågor. När studieobjektet är så avlägset som vår 
mesolitiska förhistoria kan tyckas vara blir behovet av självreflektion 
kanske ännu tydligare. För min egen del kan arkeologin här öka vår 
förståelse för att människor är olika, då och nu. Att kategorisera män
niskor som annorlunda och olika oss själva kan vara en grogrund för 
rasism och främlingsfientlighet. Med sitt djupa tidsperspektiv lämpar 
sig arkeologin för att visa på hur olika vi kan vara och hur olika vi kan 
uppfatta oss själva och andra. Olikheten blir då en naturlig del av våra 
liv och därmed inte hotande eller farlig (Lindgren 2002:14). Det är det 
okända vi fruktar, inte det annorlunda.

I linje med detta följer också att arkeologin måste betrakta männis
kan som en social varelse än en biologisk sådan. Det är människan som 
social varelse som skiljer henne från naturen. Den uppmärksamme 
läsaren invänder då att även primater, och även bin för den delen, också 
lever i komplicerade sociala samhällen. Förvisso, och här kommer en 
för arkeologin viktig poäng, kan termen social användas för flera an
dra livsformer än människan, men människan efterlämnar materiella 
spår efter sig, av sitt sociala handlande, dvs den materiella kulturen. 
Denna materiella symbolik av kulturella konventioner utgör grund
stommen i avhandlingen.

Hur kan vi då skapa någon kunskap om förhistoriska människors 
sociala liv? En av grundförutsättningarna för att arbeta med arkeologi 
är ändå en form av konsensus om att vi faktiskt kan nå kunskap om 
förhistoriska samhällen. Däremot kan vi ha olika syn på vilken kun
skap vi tror oss kunna skapa. Min uppfattning om hur vi som arkeolo
ger närmar oss kunskaper om människan är genom förståelse. Vi kan 
inte förklara något som vi inte förstår. Förståelsen är grunden för all 
kunskap. Inom hermeneutiken kan förståelse nås bland annat genom 
empati, att sätta sig in i andra människors sätt att leva är att förstå dem. 
Detta sätt att se på förståelse har sin bakgrund i den tidiga romantiska 
hermeneutiken (Johnsen & Olsen 1992). En sådan förståelse syftar till 
att minska avståndet i tid mellan objekt och subjekt. Avstånd i tid upp
levs då som problematiskt, något som bör överbryggas. En annan as-
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pekt av förståelse har framförts av Hans-Georg Gadamer (1994). Här 
ses avstånd i tid inte som ett problem och därmed inte heller som något 
som separerar objekt och subjekt. Gadamer kan istället ses som repre
sentant för den senare hermeneutiken, inspirerad av bland annat Hei
deggers arbeten om förståelse som något grundläggande mänskligt. 
Ett avstånd i tid mellan objekt och subjekt ses i stället som något po
sitivt, något produktivt, som ger oss möjlighet att förstå oss själva. 
(Johnsen & Olsen 1992). På samma sätt är även förförståelser produk
tiva. De är en viktig del i det som Gadamer kallar sammansmältning 
av horisonter, dvs det som kan sägas utgöra själva förståelsen (Gadamer 
1994:306). En förståelse av historiska skeenden byggs upp av två olika 
horisonter, vår egen nutida, och en dåtida. Den dåtida horisonten är 
visserligen en projektion av vår egen förförståelse men förståelsen 
byggs upp genom att man utifrån dessa två bygger upp en ny hori
sont, en ny bild.

Som framgår av syftet med avhandlingen så finns det två huvud
teman: teknologi och samhälle samt social organisation och struktur- 
under mesolitikum. Båda dessa teman har det gemensamt att de ger 
oss tillfälle att reflektera över arkeologins samhällsrelevans. Genom att 
bredda vår förståelse för teknologi i andra simationer kan vi till viss 
del nyansera synen på teknologi i vårt eget samhälle. Det samma får 
även sägas gälla för synen på människor som lever på annorlunda sätt 
än vi själva, oavsett om det är under mesolitikum eller i vår egen tid.

Faktumet att vi studerar oss själva gör att vi hela tiden brottas med 
relationen mellan vår egen värld och den vi studerar arkeologiskt. Som 
arkeolog kan du anta olika förhållningssätt till detta relationsdrama, från 
att söka nå den objektiva sanningen om förhistorien till att betrakta 
den som ingenting annat än en samtidskonstruktion. På flera ställen i 
avhandlingen kommer jag att ta upp konstruktion som ett sätt att för
hålla sig till t ex mesolitikum. Jag är dock kritisk till kulturrelativistiska 
uppfattningar där allting vi studerar reduceras till en samtidskonstruk
tion. Vår förhistoria finns där, vare sig vi vill det eller inte. Jag tror 
däremot att det i vissa fall vara nyttigt att försöka anlägga ett mer kon- 
struktivistiskt perspektiv på arkeologin. Det tvingar en att tänka i an
dra banor. Hur vi konstruerar begreppet mesolitikum, vilken betydelse 
vi lägger i det har varit till hjälp för mig när det gäller att försöka und
vika ekonomiska/funktionella tolkningar.
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1.4 Tillvägagångssätt
Sättet som vi kan förstå människan som en social varelse på, är genom 
hennes handlingar. Det är i våra handlingar som vi uttrycker allt det 
som ligger i begreppet social (Thomas 2000:152). Problemet är hur vi 
kan närma oss det arkeologiska materialet för att vi ska kunna formu
lera välgrundade tolkningar av människan. Vad är relationen mellan 
människan, hennes handlingar och hennes materiella kultur? Förhål
landet till det materiella är en viktig del i hur vi närmar oss förhisto
rien, utan något arkeologiskt källmaterial skulle vi knappast kunna 
föreställa oss någon realistisk förhistoria. Oavsett hur vi närmar oss 
materialet så låter det oss inte göra vilka antaganden som helst. Jag har 
en stark tro på källmaterialet. Källmaterialet medger inte vilka tolkningar 
som helst (Knutsson & Forsberg 1999). Detta skall inte ses som ett 
argument för en uppfattning att källmaterialet enbart kan tolkas på ett 
sätt, att det finns en inneboende sanning i det. Istället vill jag betona 
det mångtydiga källmaterialet men i den mångtydigheten ligger också 
en insikt om att: ”the past has a voice in the process of interpretation” 
(Forsberg & Knutsson 1999:319). För mig är detta att ställa sig mitt 
emellan objektivism och relativism.

I samband med att hermeneutiken kom att diskuteras mer och mer 
inom arkeologin under 1980- och 90-talen formulerades också iden 
om det arkeologiska materialet som text (t ex Tilley 1989). Text
metaforen inspirerades av fransk lingvistik och strukturalismi, det ar
keologiska materialet kom att betraktas som en text som vi arkeologer 
skulle tolka. Texten skulle också fungera som ett medium mellan då
tid och nutid. Jag upplever det dock som att det finns problem med 
textmetaforen genom att den mer fokuserar på uttolkarens förhållande 
till materialet än skaparen av texten. Jag har valt att närma mig källma
terialet på ett något annorlunda sätt, inspirerad av John Barretts idéer 
om hur material kan ses som en del i en social praxis. ”Archaeological 
evidence should not be treated as a static outcome of past dynamics 
(a record). Instead it is the surviving fragments of those recursive media 
through which the practices of social discourse were constructed.” 
(Barrett 1988:9). Liknande tankar har formulerats av Julian Thomas 
när han säger ”...social life is lived out through the material world” (Tho
mas 1996:55). Utifrån en sådan synvinkel blir den slagna kvartsen på 
våra stenåldersboplatser inte bara ett dokument över forna teknologier 
eller jaktmetoder, utan även en resurs som aktivt använts i dåtidens
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dagliga sociala kommunikation. Betoningen bör ligga på det arkeolo
giska källmaterialets förmåga att vara en aktiv del, ett medium, i för
historiska sociala praktiker, på samma sätt som vi även i dag använder 
vår materiella omvärld ( se t ex Latour 1991). En resurs kan användas 
på många sätt, för att förstärka olika handlingar, men man kan också 
välja att i vissa situationer inte utnyttja vissa resurser. Ett aktivt för
hållningssätt till materialet är inte något som är förbehållet uttolkare/ 
arkeologen, det gäller även för skaparen av det arkeologiska källmate
rialet.

För att kunna arbeta utifrån avhandlingens syfte och målsättning 
är två faktorer viktiga, dels att skapa en förståelse för slagen kvarts, 
dels att kontextualisera teknologin, dvs sätts in den i ett sammanhang 
där dess sociala dimension kan diskuteras. Att förstå slagen kvarts har 
i det här arbetet framförallt handlat om att särskilja och definiera hur 
slagen kvarts uppträder vid tillslagning, utan att snegla på vad som är 
känt från studier av andra råmaterial. I arbetet med denna förståelse 
har kunskap från experimentell tillslagning visat sig vara ovärderlig. Den 
teknologiska analysen syftar bland annat till att genom sk frakturanalys 
(Callhan mfl 1991; Knutsson & Lindgren i manus), främst utnyttja 
avslagsmaterialet för att kunna förtydliga frågor kring slagplatsernas 
innehåll. För att försöka förstå teknologins sociala dimension och dess 
relation till samhället krävs att teknologin kontextualiseras, istället för 
att se den som en verksamhet skild från andra samhälleliga fenomen. 
Genom att göra jämförelser med andra icketeknologiska fenomen i det 
arkeologiska materialet hoppas jag att kunna bredda grunden för mina 
tolkningar av den teknologiska förändringen. Analysen kommer där
för att kombinera teknologisk analys av slagen kvarts med andra ar
keologiska uttryck för företeelser i det mesolitiska samhället, t ex rums
lig eller tidsmässig närhet till andra handlingar, tolkade genom före
mål eller andra företeelser. Även slagplatserna måste sättas in i ett sam
manhang. För att förstå deras roll i den sociala dynamiken måste de 
ses som en integrerad del i det dagliga livet på boplatserna, inte en av- 
skiljd produktionsplats.

En viktig del i kontextualiseringen har också varit att hitta möjliga 
sätt att angripa problematiken kring social dynamik. Detta har främst 
gjorts genom inspiration från handlingsteoretiska resonemang där 
betydelsen hos den dagliga praktiken betonas, framförallt då Anthony 
Giddens strukturationsteori (Giddens 1984). Betonandet av den dag-

19



Christina Lindgren

liga praktikens betydelse i den sociala dynamiken ligger också bakom 
valet av källmaterial, de mängder slagen kvarts som påträffas på de 
mesolitiska boplatserna. Detta källmaterial, om något, måste ha varit 
en viktig del av det dagliga livet på boplatserna. Kvartsen har en cen
tral roll för att förstå dessa praktiker genom att den, precis som annan 
slagen sten, gör det möjligt att identifiera enskilda handlingar. I stenen 
lämnar människan materiella spår efter enskilda handlingar och prak
tiker (Sinclair 2000).

Analysnivån är egentligen två nivåer där tolkningen skapas genom 
rörelsen mellan mikronivån — den enskilda lokalen och makronivån - 
det mesolitiska samhället i Skärgårdsområdet. Det är pä mikronivån 
jag söker svaren kring frågor om lokala teknologiska handlings
sammanhang som slagplatser, råmaterial mm men svaren görs menings
fulla genom att sättas in i ett större sammanhang. Även det omvända 
förekommer, där större sammanhang, mönster, inte blir möjliga att 
förstå utan en förståelse av de lokala förhållandena. Makronivån blir 
också en naturlig del i syftet att tydliggöra mesolitikum i östra Mellan
sverige.

Metodologiskt faller detta arbete in i en lång arkeologisk tradition 
av att angripa problem genom en rumslig analys av platser. Rumsliga 
analyser kan göras på flera sätt, genom enkla observationer eller ge
nom olika kvantitativa analyser, något som också kommit att karakte
risera olika forskningsinriktningar (Naeröy 1997:1). Jag har i det här 
arbetet valt att arbeta med enkla visuella observationer utifrån begrep
pet närhet. Jag är medveten om att detta till viss del kan anses försvaga 
min analys, men i det här fallet har jag valt att betona den teoretiska 
förståelsen framför att utveckla mer metodologiska begrepp. Orsaken 
till detta är att jag känner att ämnet för min avhandling är fortfarande 
okänd mark och därför känns det nödvändigt att börja på detta sätt.

Centralt för avhandlingen är förmågan att identifiera rumsliga 
mönster, likheter och olikheter, samt att skapa trovärdiga tolkningar 
av dessa mönster. Ett av de sätt som vi människor skapar mening åt 
vår omvärld är genom rummet. Genom att strukturera rummet kan vi 
skapa mening åt vår omvärld och göra den mer hemtam. Det är dock 
viktigt att lyfta analysen till att innehålla mer än bara identifierandet av 
aktivitetsytor eller liknande begrepp. De mönster som kan identifieras 
kan inte förstås om de inte blir meningsfulla i termer av socialt hand
lande och social reproduktion. Jag vill därför försöka komma ett steg
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bortom definierandet av aktivitetsytor genom att tillskriva dem en re
lation till bakomliggande intentioner. En slagplats kan inte ses som ett 
meningsfullt begrepp om det endast inbegriper identifieringen av en 
aktivitet, i det här fallet tillverkning av stenredskap. Redskapstillverk- 
ningen, och platsen för den, måste ses som delar i en social praktik för 
att avhandlingens frågor kring teknologins sociala dimension ska kunna 
fullföljas.

1.4.1 Källmaterial
Källmaterialet till avhandlingen kommer främst från undersökta 
mesolitiska boplatser inom Skärgårdsområdet. Dessa undersökningar 
har skett i samband med markexploateringar. En fördel med detta ma
terial är att det är spritt geografiskt inom området utifrån andra prin
ciper än genom medvetna val av forskare. Det bör innebära att det inom 
gruppen finns en god representativitet av olika typer av boplatser, med 
avseende på ålder, storlek, topografisk placering mm. Däremot ger 
anknytningen till markexploateringar en regional snedfördelning med 
en tyngdpunkt i storstadsregioner.

Slagen kvarts är ett omfattande källmaterial och det har varit nöd
vändigt att begränsa analysen för att få ett hanterbart material. Jag har 
därför valt att begränsa analysen till Jordbroområdet i Öster- och Väs
terhaninge socknar, Stockholms län, inom vilket flera mesolitiska lo
kaler undersöktes av UV-Mitt 1993-1994. De undersökta lokalerna är 
daterade till den aktuella perioden, 5500-4000 f Kr, vilket innebär att 
det bör vara möjligt att identifiera eventuella förändringar omkring 4500 
f Kr. I kapitel 3 har dock ingen sådan avgränsning gjorts, istället byg
ger jag där analysen främst på sammanställningar av undersökta bop
latser.

1.5 Avhandlingens uppbyggnad
Efter inledningskapitlet följer ett kapitel där jag inledningsvis kommen
terar hur kunskapen om slagen kvarts utvecklats inom östra Mellan
sverige. Den avslutande delen av kapitlet ägnas åt att försöka förtyd
liga den teknologiska förändring som är utgångspunkten i den följande 
diskussionen. Därefter följer i kapitel 3 ett försök att skriva en meso- 
litisk historia, som jag tror är relevant för den fortsatta diskussionen 
men som också är att se som en del av min egen förförståelse, det är
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också i detta kapitlet som jag försöker hitta en ingång till att diskutera 
social dynamik i det mesolitiska samhället. I det fjärde kapidet försö
ker jag förtydliga utgångspunkterna för min egen förförståelse om hur 
vi som arkeologer ser på mesolitikum och hur vår bild av mesolitikum 
delvis lett fram till en punkt där denna forskning kommit att kritiseras. 
För att fördjupa diskussionen kring hur vi förhåller oss till människor 
som lever annorlunda jämförs här också den arkeologiska forskningen 
kring mesolitikum med socialantropologisk forskning om jägare/sam
lare. I kapitel 5 diskuterar jag grunderna för hur man utifrån ett 
handlingsteoretiskt perspektiv kan nå en förståelse av den mesolitiska 
människan som en social varelse utifrån lämningar bestående av sla
gen kvarts. Därefter följer i kapitel 6 en fördjupad diskussion kring 
teknologins sociala dimension och hur den tar sig uttryck i det här 
konkreta fallet. Från teknologins sociala dimension går diskussionen i 
kapitel 7 över till teknologins hårda dimension, med en genomgång av 
relevant forskning kring stenteknologi och presentation av experimen
ten som genomfördes inför avhandlingsarbetet. Därefter följer ett 
kapitel (8) där idéerna i kapitel 5 och 6 tillsammans med material
kunskapen i kapitel 7 omsätts i en analys av slagplatser inom Jordbro
området. I kapitel 9 formuleras några tänkbara tolkningar utifrån re
sultaten i kapitel 8. Avhandlingen avslutas med en engelsk samman
fattning, referenser samt tre bilagor.
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Kapitel 2

Kvartsteknologi i östra Mellansverige
Ett bipolärt problem

Avhandlingen har sin utgångspunkt i att försöka förstå en teknologisk 
förändring. Själva observationen av förändringen är startpunkten. Ef
tersom denna teknologiska förändring inte kan sägas vara arkeologiskt 
allmängods kan det finnas anledning att inledningsvis presentera det 
källmaterial som utgör den empiriska bakgrunden till avhandlingen. 
Kapitlet tar även upp hur kvarts uppfattats i tidigare forskning där 
problemen framförallt varit knutna till klassifikationen av slagen kvarts.

2.1 Kvarts som råmaterial
Kvarts är ett s k oxidmineral och ett av jordens vanligast förekommande 
mineral. Kvartsens kemiska formel är Si02 dvs kiseldioxid (Lundegårdh 
& Brood 1996:167). Kvarts är ett hårt mineral, 7 på Mohs hårdhets
skala, dvs kvarts repar fönsterglas (Loberg 1980:129). Kvarts förekom
mer i flera olika former, välkris tallis er ade och mindre välkristalliserade. 
Exempel på välkristalliserade former är bergkristall, ametist, citrin och 
röktopas, medan det är de mindre välkristalliserade formerna som oftast 
använts vid redskapstillverkning under förhistorien. Av dessa är mjölk
kvarts, rökkvarts och blåkvarts är vanligast medan rosenkvarts är mera 
sällsynt. De olika varianterna av kvarts beror på olika typer av förore
ningar i mineralet, t ex så innehåller rosenkvarts järnoxid.

Kombinationen av att kvarts är vanligt förekommande i berg
grunden och att den är hård har gjort att den varit attraktiv under för
historisk tid för redskapstillverkning. Att kvarts fragmenterar lättare 
än t ex flinta ska inte tas för en sämre egenskap, detta kan mycket väl 
ha varit en eftersökt egenskap. Kvarts har använts framför allt till min
dre redskap som skrapor, knivar och spetsar. Större föremål som t ex 
yxor är däremot ovanliga. En orsak till detta är att kvarts ofta fragmente-
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rar i mindre bitar vid bearbetning. Fragmenteringen beror bl a på kvarts
ens kristallina struktur där planen mellan enskilda kristaller kommer 
att påverkas av kraften från slaget. Ju fler kristaller kvartsen innehåller 
desto mer komplext blir samspelet mellan kristallplanen och slagkraf
ten. Bergkristall, dvs kvarts med stora enskilda kristaller, har inte denna 
egenskap och fragmenterar därför inte lika lätt. Fragmentering är inte 
bara en av orsakerna till att större föremål är svåra att tillverka. Den 
leder också till att avslaget ofta kommer att sönderdelas i två eller flera 
fragment. Fragmenteringen sker dock inte slumpmässigt utan sker på 
ett systematiskt sätt vilket innebär att fragmenten kan förstås utifrån 
en begreppsapparat hämtad från bl a frakturdynamik i spröda mate
rial (Knutsson 1988; Callahan m fl 1991). För en närmare presenta
tion av detta, se kapitel 7.

I Sverige förekommer kvarts som råmaterial för förhistorisk red- 
skapstillverkning framförallt i norra och östra delarna av landet. Kvarts 
har dock använts även inom de mera flintrika områdena, t ex vid Hjälm- 
sjön i Skåne (Karsten & Knarrström 1998:29). Kvarts har haft bety
delse inte bara för redskapsproduktion under förhistorien utan även 
under senare perioder, bland annat till smycketillverkning, porslin/ 
lergodstillverkning och fiberoptik. Kvarts har brutits industriellt i 
Sverige under lång tid och flera stora brott finns, bl a Härsbacka gruva 
vid Margretelund i Österåker där en mängd av 230 000 ton kvarts bru
tits under 1900-talets första hälft (Lundegårdh & Brood 1996:167).

Som ett av jordens vanligaste mineral förekommer kvarts i mer el
ler mindre ren form i flera olika bergarter. Eftersom kvarts bildats 
senare än många andra mineral i bergrunden så fyller den ofta ut 
sprickor eller håligheter i den omgivande bergarten och bildar kvarts
ådror (fig 2.1). En bergart, pegmatit, består till största delen av kvarts, 
fältspat och glimmer. Skärgårdsområdets, dvs avhandlingens analys
område, geologi karakteriseras dels av kvartsrika bergarter och dels av 
de nord-sydgående isälvsavlagringarna (Möller & Stålhös 1969:12). 
Båda dessa är av betydelse för åtkomsten av kvarts och bör ha varit så 
även under förhistorisk tid. Det är säkert inte någon slump att två av 
de största förekomsterna av industriellt bruten kvarts finns i området, 
Härsbacka gruva i Österåker och Ytterby gruva på Resarö.

Isälvsavlagringarna innehåller förutom sand och grus, även stenar 
och block av diverse olika mineral och bergarter, både av ren kvarts 
men också där kvarts blandats med andra mineraler och bergarter. Geo-
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Fig 2.1. Kvarts förekommer i åderform i berggrunden. Förhistoriskt kvarts
brott i Stormossen (Foto: Michel Guinard, SAU). - Quartz occurs as veins in 
the bedrock. Prehistoric quartz quarry from Stormossen (Photo: Michel 
Guinard, SAU).

login i området innebär att den förhistoriska människan kunnat få tag 
i kvarts på två sätt, dels genom noduler i isälvsavlagringarna, dels ge
nom kvartsådror i berggrunden (Callahan 1987:59). Tillgången på rå
material borde under mesolitisk tid därför ha varit god. Skärgårds- 
landskapet innehöll (precis som dagens skärgård) en mängd renspolade 
hällar kring stränderna i vilka kvartsådror bör ha synts tydligt. Även 
mindre, mer exponerade öar hade stora områden med hällmark där 
kvartsådror varit synliga.

Arkeologiskt är det svårt att identifiera om kvartsens ursprung va
rit noduler eller från fast klyft. Den enda metoden som finns är att 
identifiera yttersidor på kvartsen, dvs områden där kvartsens naturliga 
ytstruktur finns kvar. I flinta kallas denna krusta och består av ett kalk
skal omkring flintnodulen. Att krustan är av ett annat material gör den 
i det fallet lätt att urskilja. Betydligt svårare är det att identifiera olika 
typer av yttersidor på kvarts. En svallad kvartsnodul från en isälvsav- 
lagring bör ha rundad, jämn yttersida, oftast också något mörkare pa
tinering än innanmätet vilket borde saknas på åderkvarts (fig 2.2a). Men
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Fig 2.2a.Yttersida på kvartsnodul (Foto: 
Anders Lindgren). - Outer surface of 
quartz nodule (Photo: Anders Lindgren).

Fig 2.2b.Yttersida hos kvarts från åder 
(Foto: Anders Lindgren). - Outer surface 
of vein quartz (Photo: Anders Lindgren).

större stenar och block som kanske inte svallats i lika stor utsträck
ning har en yttersida mer jämförbar med ytan på en åder. De andra 
sidorna i en åder vetter mot den omgivande berggrunden och det är 
oklart hur denna ytstruktur ser ut (fig 2.2b). Det är därför svårt att en
tydigt avgöra kvartsens ursprung, och det är kvarts i svallad nodulform 
som tydligast kan urskiljas. För att ytterligare komplicera saken så de
las kvartsen vid brytningen i flera mindre bitar genom de sprickor som 
finns i mineralet. Det är alltså bara en liten del av den brutna kvartsen 
som uppvisar en yttersida. Allt detta sammantaget gör att det är svårt 
att använda yttersida som ett analytiskt begrepp. Flera fragment med 
spår av yttersidor bör ändå innebära att materialet representerar ett 
inledande skede i reduktionsprocessen men avsaknaden av yttersidor 
kan inte användas för att belägga motsatsen.

Det finns således två olika möjligheter att skaffa råmaterial i östra 
Mellansverige. Det är däremot svårt att med säkerhet uttala sig om det 
kvantitativa förhållandet mellan de två olika råmaterialkällorna. Man 
kan dock säga att utifrån områdets geologi så har tillgången på råma
terial varit god.

2.2 Kvarts i den tidigare forskningen
Redan tidigt under 1900-talet uppmärksammade man att slagen kvarts 
ingick i föremålsbeståndet på stenåldersboplatser i regionen. Trots detta 
har man haft svårt att skapa en förståelse för hur kvartsen ingått i kul
turella kontexter. Man har inte kunnat systematisera och kronologiskt/ 
geografiskt gruppera föremål. Ett av de tidigaste exemplen på en mer 
ingående beskrivning av stenmaterialet från en stenåldersboplats, för
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utom grönstensyxor, är Engström och Thomassons redogörelse i ”Ett 
boplatsområde i Kvarsebo socken” från 1932. Här nämns att andelen 
kvartsskärvor är högre på Åbacken än på de keramikförande boplat
serna på lägre nivåer och även att skärvorna är ”klumpigare”. Här 
nämner man också teknik: ”Kvartsens struktur är ju en helt annan än 
flintans och man kan därför icke vänta sig en likartad teknik.” (Eng
ström & Thomasson 1932:37). De betonar också att andelen retusche
rade redskap är liten och diskuterar om de oretuscherade styckena är 
att betrakta som rester av tillverkning eller om de har använts oretusche
rade. Efter jämförelser med bl a finskt material så drar de slutsatsen 
att kvartsstyckena nog använts även om de inte är retuscherade. Reso
nemanget illustreras med två figurer där kvartsskärvorna sorterats ef
ter likhet i form (aa: fig 21 och fig 22). Denna informationsmängd om 
slagen kvarts skulle inte överträffas förrän 40 år senare då Stig Welin- 
der publicerar sitt verk om mesolitikum i östra Mellansverige (Welin- 
der 1977).

Så till exempel har Sten Florin ett mer ambivalent förhållningssätt 
till kvartsen som arkeologiskt källmaterial. Vid undersökningarna av 
Dammstugan omtalar Florin förekomsten av skarpkantade och ore
gelbundna kvartsflisor och att dessa dels samvarierade med förhöjda 
fosfatvärden och dels förekom tillsammans med grönstensyxor i olika 
lager (Florin 1948:54) Han har också avbildat kvartsskärvor som in
lämnats till SHM tillsammans med grönstensyxor (aa:fig 5 s 32). Samma 
antagande görs vid undersökningen av Hagtorp (Florin 1959:18), men 
här går Florin ett steg längre då han systematiskt samlar in kvarts- 
flisorna, vilket innebär att han måste ha ansett dem vara en del av den 
kulturella repertoaren. I sin monografi om Vråkulturen nämner han 
däremot inte någonting om slagen kvarts (Florin 1958).

Dessa tidiga arbeten speglar en medvetenhet om att slagen kvarts 
är en del av föremålsbeståndet på stenåldersboplatserna. Man har dock 
uppenbarligen haft svårt att dra några ytterligare slutsatser från mate
rialet. Istället fokuseras intresset på andra föremål, framförallt grön
stensyxor. Engström och Thomassons iakttagelser avslöjar att man i 
kvartsen saknar de former och typer som man kände från flintförande 
boplatser och att formella redskap överhuvudtaget saknades. Man le
tade efter det bekanta, föremålstyper beskrivna och benämnda i den 
arkeologiska litteraturen. Ett exempel på detta är Evert Baudous be
skrivning av den slagna kvartsen som han påträffade vid undersökning-
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Fig 2.3.Tångespetsar, mikroliter och handtagskärnor är några mesolitiska 
artefakter som är vanliga i stora områden i nordvästra Europa. (Illustrationer 
ur Burenhult 1999 s 173 fig. 22 och s 225 fig. 56.) -Tanged points, microliths 
and handle cores are some Mesolithic artifacts that are common in large areas 
of north-western Europe. (Illustrations from Burenhult 1999 p. 173 fig. 22 ; p. 
225 fig. 56.).

arna av ett järnåldersgravfält vid Flemingsberg 1960-61. Här beskri
ver han knivar, tångespetsar, mikrospån och mikrospånkärnor, även 
produktionsavfall nämns (Baudou 1962:20f). Förväntan på en likar
tad uppsättning föremål som i Syd- och Västsveriges flintrika områ
den hänger samman med att man redan tidigt uppmärksammade att 
flera av mesolitikums ledartefakter och tekniker hade en stor geogra
fisk spridning i Nordeuropa och att den kronologiska förändringen 
även var till stor del gemensam i dessa områden. Exempel på sådana 
flintföremål med stor geografisk utbredning är tångespetsar, mikro
liter och handtagskärnor (fig 2.3).

Förväntningarna var därför att man även här skulle kunna identi
fiera, inte bara typiska retuscherade föremål, utan även avslag, spån och 
kärnor liknande de kända från andra områden. Sådana föremål ansågs 
nödvändiga för att man skulle kunna sortera materialet kronologiskt 
vilket ofta var den traditionella kulturhistoriska arkeologins huvudsyfte. 
Dessa förväntningar uppfylldes inte av de svårförståeliga kvartsskärvor 
man mötte på stenåldersboplatserna i östra Mellansverige och därmed 
sjönk intresset åtminstone för de kronologiska resonemangen som man 
dä förde.

I början av 1970-talet kom så kvartsen att ånyo behandlas av flera 
forskare. Inspirerade av processualism och neoevolutionism där tek
nologi och anpassning ansågs drivande vid kulturell reproduktion och 
förändring, kom man att intressera sig för teknologi och teknologins 
roll som medium för människans anpassning till den fysiska miljön.
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Kvartsen blev nu mer meningsfull att arbeta med trots bristen på for
mella redskapstyper. Det fanns också en medvetenhet om klassificering
ens betydelse för den arkeologiska förståelsen. Man kritiserade tidigare 
försök att tillämpa sorteringsscheman utarbetade för flintföremål på 
kvarts (Siiriäinen 1977; Welinder 1977:27). Under denna period ska
pas också ett sorteringsschema kallat NTB-systemet (NTB = Norr
lands Tidigaste Bebyggelse, Baudou 1966), inom vilket olika råmate
rial skulle kunna klassificeras. Syftet med ett gemensamt sorterings
schema var att det skulle underlätta jämförelser mellan olika regioner. 
Problemet med sådana formella sorteringsscheman, oavsett om de 
utgår från form eller metriska attribut, är att de tenderar att förmedla 
mer likheter än skillnader eftersom de inte tar hänsyn till specifika 
kulturella variabler (Knutsson 1988:14f). Ett generellt problem med 
sorteringsscheman, inom både traditionell och processuell arkeologi, 
har varit att skilja mellan kulturella och icke-kulturella variabler. Detta 
är troligtvis en av orsakerna till att det har varit svårt att beskriva kul
turell särart utifrån slagen kvarts i östra Mellansverige.

Stig Welinder diskuterade kvarts, framförallt i ”The Mesolithic Stone 
Age of Eastern Middle Sweden” (1977). Han definierade två grupper 
i området under mesolitikum, kvarts- och flintgruppen. Han betonade 
att skillnaden mellan kvartsgruppen och flintgruppen inte bara uttrycks 
i användandet av olika råmaterial utan att det också är en teknologisk 
skillnad, i det att flintgruppen använder mikrospånteknologi, vilken 
saknas hos kvartsgruppen. Även andra skillnader mellan de båda grup
perna påpekas (Welinder 1977:59). Welinder nämner också stötkanter 
i samband med redskap, trots att han påpekar att stötkanterna hör 
samman med en teknik. Förekomsten av retusch, nötningsspår eller 
stötkanter får utgöra definitionen av redskap. Han ger ingen förklaring 
till varför stötkanter skulle kopplas till redskap. I definitionen av stöt- 
kant sägs ingenting om att den kan orsakas av användning. Han påpe
kar också att stötkantskärnorna inte är redskap utan kärnor.

De arbeten som mest ingående har behandlat slagen kvarts i Sverige 
är två avhandlingar från Uppsala universitet som båda behandlar 
norrländskt material. 1979 publicerar Noel Broadbent sitt arbete om 
den mesolitiska boplatsen Lundfors (Broadbent 1979) och 1988 pu
blicerar Kjel Knutsson sin avhandling om stenteknologi i relation till 
de neolitiska flintyxedepåerna i Bjurselet (Knutsson 1988).

I Noel Broadbents avhandling bearbetas och analyseras den slagna
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kvartsen både utifrån föremålens tänkta funktion samt deras tekno
logi. Syftet är att utifrån funktionella och teknologiska variabler knutna 
till vissa boplatser skapa hypoteser om resursutnyttjande och bosätt
ningsmönster, helt i linje med tidens forskningsintresse. För första 
gången finns här en detaljerad redogörelse för kvartsens egenskaper 
som råmaterial, bl a fragmenteringen, och hur detta påverkar val av 
teknologi och redskapens utformning. Flan utarbetar också ett klassi
ficerings schema för kvartsredskap där viktiga kriterier är eggens ut
formning som uttryck för funktionella kategorier. Utifrån denna klas
sificering kan variationer inom och mellan boplatser för första gången 
beläggas. Experiment med användning och tester av repliker av kvarts
föremål och slitspårsanalys används också. Här presenteras det första 
undersökta kvartsbrottet och i analysen av det materialet ingår dess
utom en ingående studie av bipolär reduktionsmetod, eller ”splinte
red pieces” som är termen Broadbent använder. Förekomsten av städ 
och deras koppling till bipolär tillslagning klargörs. Broadbents avhand
ling är det första arbetet i Sverige som på allvar tar tag i problem kring 
bipolär reduktionsmetod.

Utgångspunkten för Kjel Knutssons avhandling är flintyxedepåerna 
i Bjurselet och hur introduktionen av ”nya” råmaterial och redskap 
påverkar den inhemska redskapsproduktionen. Knutsson fortsätter här 
i samma spår som Broadbent men fördjupar begreppsapparaten kring 
kvartsteknologi och kvartsens potential som redskapsmaterial. Här 
jämförs flinta och kvarts ur både teknologisk och funktionell synvin
kel. Dessa båda råmaterial jämförs som likvärdiga. 1 avhandlingen ut
vecklar också Knutsson slitspårsanalysen till att omfatta även kvarts
redskap, tidigare har denna metod främst använts på flintföremål. Även 
experimentell tillslagning spelar en stor roll för förståelsen av hur kvarts 
och flinta uppträder vid tillslagning. Knutsson utvecklar ytterligare 
kunskapen om hur kvarts fragmenterar och flera diagnostiska fragment 
definieras. Reduktionsmetoderna som ingår i analysen är plattform — 
frihand, plattform — städ och bipolär.

Med Broadbents och Knutssons avhandlingar ökade förståelsen för 
slagen kvarts avsevärt. Bland annat påpekar båda enkla avslags bety
delse som redskap. En effekt av dessa båda avhandlingar är att sten- 
åldersarkeologisk forskning i Norrland haft mycket lättare att förhålla 
sig till slagen kvarts som informationskälla men fortfarande ofta inom 
ramen för ett processuellt/funktionellt kunskapsintresse (se t ex Olofs-
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son 2003). För andra områden där slagen kvarts använts, t ex i östra 
Mellansverige, har förhållningssättet varit mer problematiskt. Man har 
ofta refererat till de två avhandlingarna men man har inte skilt på vad 
som är generell kunskap, t ex om kvartsens egenskaper som råmate
rial och olika reduktionsmetoders karakteristika, och vad som är den 
lokala kontexten, kulturella normer mm, t ex redskapens utformning.

Det arbete som tydligast markerar den bipolära teknikens betydelse 
i östra Mellansverige är Erret Callahans arbete från 1987. Analysen 
bygger på två moment, genomgång av fyra undersökta stenåldersbop- 
latser och experimentell tillslagning. Utifrån resultaten av analysen 
föreslår Callahan dels ett klassifikationssystem (Callahan 1987:19), dels 
ett hypotetiskt reduktionsschema (aa: fig 7:2, s 97). Boplatserna är i 
tre fall blandade, dvs innehåller material från flera perioder av sten
åldern. Detta var författaren dock medveten om (aa: 14) men man fö
refaller inte ha gjort något försök att jämföra olika delytor med olika 
datering inom boplatserna. Nu ska man komma ihåg att källäget när 
det gäller undersökta stenåldersboplatser var annorlunda i början av 
1980-talet när arbetet gjordes. Tyvärr saknas också en tydlig redovis
ning av resultaten från experimenten, t ex med erfarenheter av bipolär 
metod i olika råmaterial. Trots detta ska man inte underskatta betydel
sen av Callahans arbete för forskningen kring stenteknologi i östra 
Mellansverige. Klassifikationsschemat gav definitioner som ligger till 
grund för många av de klassifikationssystem som används idag. Likaså 
identifierar Callahan de tre reduktionsmetoderna som ingår i den sten- 
teknologiska repertoaren i området. Och sist men inte minst, han lyf
ter fram den bipolära reduktionsmetodens betydelse för stenteknologin 
i östra Mellansverige.

Det som kanske känns svårast att acceptera i Callahans arbete är 
samhällsanalysen. Hypotesen att detta reduktionssystem skulle vara 
identiskt över ett så stort område, från Småland i söder till Söderman
land i norr, under så lång tid, från mesolitikum till och med neolitikum 
förefaller lite för generell. Det är svårt att acceptera ett så statiskt sys
tem under loppet av flera tusen år när det bevisligen sker så många 
andra förändringar under denna period. Det är också ytterst tveksamt 
huruvida schemat kan anses vara relevant för ett så stort område uti
från en analys av så få lokaler. Den statiska teknologiska repertoaren 
tror jag bottnar i valet av boplatser där de flesta varit blandade, något 
som även påpekats tidigare (Åkerlund 1996a:36). En annan invändning
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är hur relevant det är med ett reduktionsschema som ska vara anpas
sat till flera olika råmaterial. Detta har ju tidigare påpekats när det gäl
ler klassificeringssystem (Knutsson 1988:14). Anmärkningsvärt är att 
Callahan tar upp bearbetning av flinta inom östra Mellansverige. 
Indikationerna på bearbetning av flinta inom området är svaga, kär
nor och annat produktionsavfall saknas nästan helt. Troligen har flintan 
fått en större betydelse i analysen genom att Oskarshamnsboplatsen 
ingått i analysen där flinta är betydligt vanligare än på de mellansvenska 
boplatserna.

Ett betydligt senare verk är Anders Olofssons avhandling från 2003 
som behandlar mesolitikum i Norrland (Olofsson 2003). Olofsson 
analyserar stenmaterialet från två mesolitiska boplatser, Dumpokjauratj 
och Garaselet. Analysen utformas som en kombination av attribut
analys med metriska definitioner med en traditionell typologiska stu
die (Olofsson 2003:6f). Materialet innehåller flera olika råmaterial, bland 
annat kvarts. Han gör inte heller någon skillnad mellan olika råmate
rial vilket är i tradition med NTB-systemet.

Denna forskningshistorik har berört den svenska forskningen men 
det kan finnas anledning att lyfta blicken och se hur man arkeologiskt 
har betraktat slagen kvarts i våra närliggande områden. Slagen kvarts 
har, förutom i Sverige, främst använts i Norge och Finland. Kortfattat 
kan man säga att det arkeologiska förhållningssättet till slagen kvarts i 
stort sett präglats av en likartad utveckling som den i Sverige. Under 
1900-talets tidiga del har man främst försökt identifiera föremål som 
kan tolkas i kronologiska/kulturhistoriska termer. Exempel på sådana 
arbeten är Luhos arbeten om Askola- och Suomosjärvi-kulturerna i 
Finland (Luho 1956,1967) och Matiskainens avhandling om mesoliti
kum i Finland (Matiskainen 1989). Medan Luho urskiljer flera olika 
redskap i kvarts noterar Matiskainen endast ett redskap, snedeggade 
spetsar. Under senare år har intresset mer och mer inriktats på tekno
logiska studier. I en artikel 1990 presenteras en analys av mesolitisk 
kvartsteknologi (Schulz 1990). Kvartsteknologin tolkas här som ett 
sammanhängande teknokomplex bestående av olika reduktionsmeto
der som antas vara oförändrat från tidigmesolitikum fram till början 
av den neolitiska kamkeramiska fasen. Orsaken till denna förmodade 
teknologiska stabilitet kan eventuellt förklaras på samma sätt som den 
stabilitet som Callahan tycktes se i östra Mellansverige, nämligen ge
nom att analysen bygger på få lokaler. Senare har Tuija Rankama ana-
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lyserat kvarts från neolitiska husgrunder utifrån både frakturanalys (se 
kap 7) och slitspårsanalys (Rankama 2002, 2003). Även i Norge upp
märksammade man tidigt slagen kvarts som en del av föremåls- 
beståndet på stenåldersboplatser. Precis som i Sverige och i Finland 
präglades den tidiga forskningen av ett kulturhistoriskt intresse för att 
under senare delen av 1900-talet alltmer övergå till att betona teknolo
gins roll i bosättningsmönster och resursutnyttjande. Under 1990-ta- 
let har man utvecklat olika framförallt metodiska angreppssätt, t ex 
återpassning och slitspårsanalys (se t ex Grace 1990; Naeröy 2000).

Den likartade utvecklingen i synen på kvarts i Sverige, Norge och 
Finland, framförallt under senare år, kan kanske förklaras genom att 
det är ett fåtal personer i de olika länderna som arbetat med kvarts vilket 
underlättat kontakterna mellan dessa forskare i olika länder. Enskilda 
verk som t ex Knutsson & Lindgren (i manus) har då snabbt fått en 
stor spridning. En fördel med detta är att det underlättar jämförelser 
mellan arbeten i olika områden. Ett resultat är att även om sten- 
teknologin och råmaterialanvändningen generellt sett är likartad i stora 
delar av Sverige, Norge och Finland så finns det också variationer 
mellan områden som inte kan förstås på annat sätt än genom olika 
kulturella val och normer i dessa områden. Av intresse för detta ar
bete är att den bipolära reduktionsmetoden förefaller förekomma i olika 
kulturella och kronologiska kontexter. I Norge är den vanligt förekom
mande under både senmesolitikum och mellanneolitikum (Naeröy 
2000:75), medan den i norra Norrland är vanligare under senare delen 
av mesolitikum (Olofsson 2003:80). En annan gemensam nämnare 
mellan senare års teknologiska analyser är förståelsen för kvartsens 
fragmentering. Det finns dock även nackdelar med denna likriktning. 
En uppenbar risk är att synen på stenteknologi kommer att stagnera/ 
konserveras om man inte aktivt försöker hitta nya angreppssätt.

Denna kortfattade forskningsöversikt visar vikten av att förstå kvarts 
i sitt lokala sammanhang. I östra Mellansverige har morfologiska jäm
förelser med andra råmaterial likaväl som kronologiska/kulturella jäm
förelser med andra områden har lett fram till en paradoxal situation 
där det vanligast förekommande råmaterialet är det som minst kan sägas 
innehålla någon kronologisk eller kulturell information. Lyckligtvis är 
detta en situation som går att förändra genom mer medvetna analyser 
där kvartsens potential som kulturell, kronologisk och även som so
cial markör utvecklas.
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100%

60% - -

Fig 2.4. Procentuell fördelning av råmaterial på boplatser inom Skärgårdsområdet (beräk
nat på antal). Observera att X-axelns värde börjar vid 50%.- Distribution in percentages 
of different raw materials at sites within the Archipelago (calculated on numbers). Note 
that the value of the X-axis begins at 50%.

85% - —

75% - —

65% - —

55% —

Fig 2.5. Procentuell fördelning av råmaterial på boplatser inom fastlandsområdet (beräk
nat på antal). (Obs att X-axelns värde börjar vid 50%.) - Distribution in percentages of 
different raw materials outside the Archipelago (calculated on numbers). Note that the 
value of the X-axis begins at 50%.
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2.3 Kvarts och reduktionsmetoder under mesolitikum i 
Skärgårdsområdet
Mot bakgrund av denna forskningshistorik som går fram till ca 1990 
kan jag nu utifrån undersökningsrapporter börja förtydliga bilden av 
kvartsteknologin i östra Mellansverige i allmänhet och Skärgårdsom
rådet i synnerhet. Detta gör jag utifrån den ovan presenterade forsk
ningen tillsammans med de resultat som framkommit under den mängd 
undersökningar av stenåldersboplatser som gjorts under framförallt 
1990-talet. Erfarenheter från experimentell tillslagning av kvarts inom 
ramen för avhandlingsarbetet presenteras i kapitel 7.

Inledningsvis kan det vara på sin plats att undersöka just hur vanlig 
kvartsen är som råmaterial under mesolitikum i Skärgårdsområdet. Fig
2.4 visar på råmaterialfördelningen på 26 undersökta mesolitiska bop
latser i Skärgårdsområdet. I kategorin övrigt råmaterial ingår endast 
sådant råmaterial som kan tänkas ersätta kvarts, t ex kvartsit, hälleflinta, 
flinta och liknande material. Råmaterial som grönsten och sandsten har 
uteslutits eftersom dessa nästan uteslutande har använts till yxor och 
slipstenar/malstenar. Diagrammet visar tydligt just hur konsekvent man 
utnyttjat kvarts som det huvudsakliga råmaterialet. Kvartsen är även 
vanlig i Östergötland, Närke, Västmanland och Gästrikland men här 
förekommer en ökad andel andra bergarter och mineral, framförallt 
av lokal karaktär (fig 2.5). Variationen i råmaterialanvändning är intres
sant ur flera aspekter, t ex symbolisk (färg) och/eller kontaktnät (exo
tiska råmaterial) och identitet (lokala råmaterial) men det ligger utan
för detta arbete. Så låt oss koncentrera oss på kvartsen. Eftersom kvart
sen är det dominerande råmaterialet för redskapstillverkning i Skärgård
sområdet, kan vi inte kan om en förståelse av det mesoli tiska samhäl
let i någon djupare mening om inte kvartsen ges mening och ingår i 
denna förståelse.

Trots det ganska ensidiga urvalet av råmaterial inom Skärgårdsom
rådet finns det en stor teknologisk variation. Kvarts bearbetas främst 
genom olika hårda tekniker, dvs användandet av knackstenar (fig 2.6). 
Mjuka tekniker, dvs användandet av tryckteknik, hornhammare eller 
liknande har inte kunnat identifieras. Jag har själv sett enstaka avslag 
där plattformens utseende kan antyda att en mjuk hammare använts, 
men det är idag för svaga indikationer för att säga något mer än att om 
de använts förefaller de ha utgjort ett obetydligt inslag i den teknolo
giska repertoaren.
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Fig 2.6. Knacksten (fnr 1961) från Eklundshovs 
boplatsen, RAÄ 254, Botkyrka sn, Södermanland. 
Teckning: Anders Eide. Skala 1:1. Med tillstånd av UV 
Mitt. - Hammerstone (fnr 1961) from the Eklunds- 
hov site, RAÄ 254, Botkyrka parish, Södermanland. 
Drawing. Anders Eide. Scale I. I. Courtesy of UV Mitt.

De två vanligaste reduktionsmetoderna är plattformsmetod, dvs där 
kärnan hålls i den ena handen (fig 2.7a) och bipolär reduktionsmetod 
(fig 2.8a), dvs där kärnan stöds mot ett städ. Plattformsmetodens kärna 
formas så att en plan yta (plattform) uppstår (fig 2.7b), avslagen loss
nar sedan genom slag med knacksten så nära plattformens kant som 
möjligt. Kärnorna har oftast endast en plattform, ibland två motstå
ende. Plattformen kan utgöras av dels en naturlig plan yta eller formas 
genom tillslagning. Denna metod kan sedan vidareutvecklas bland annat 
till spånteknik, men denna metod har inte identifierats inom Skärgård
sområdet.

Den bipolära metoden karakteriseras av att kärnan stöds mot ett 
städ. Städet kan antingen vara ett markfast block eller lösa mindre ste
nar. Vid tillslagning sker påverkan från både knackstenen och städet. 
Ett resultat av detta är att ett slag kan generera två avslag, ett från knack
stenen och ett från städet. Vid bipolär tillslagning uppvisar kärnan och 
avslagen en sk stötkant, dvs en ås med krossmärken istället för en platt
form (fig 2.8b). Tekniken är känd i många olika sammanhang och den 
har beskrivits som lämplig vid dålig tillgång på ramaterial (Goodyear 
1993;Jeske 1992), lämplig för råmaterial i nodulform (Andrefsky 1994; 
Flenniken 1981; Honea 1965; Jeske 1992; Leaf 1979; Thorsberg 1986) 
och dessutom lämplig för kvarts (Broadbent 1979; Dickson 1977; Siiri
äinen 1972). Endast i två fall har man uttryckligen motiverat valet av 
en bipolär reduktionsmetod med en önskad form på avslagen (Calla
han 1987; Torres 1998).

Ytterligare en reduktionsmetod har identifierats, nämligen den sk 
städmetoden, dvs en plattformskärna hålls mot ett städ (fig 2.9a). 
Metoden kan identifieras genom att enstaka kärnor eller avslag uppvi-

36



Kvartsteknologi i östra Mellansverige

Fig 2.7. a: Plattformsmetod. b: Plattformskärna.Teckningar: Francisia Sieurin- 
Lönnqvist, skala I. I.- a: Freehand-platform method of reduction, b: Platform 
core. Drawings: Franciska Sieurin-Lönnqvist. Scale 1:1.

Fig 2.8. a: Bipolar metod, b: Bipolär kärna.Teckningar: Franciska Sieurin- 
Lönnqvist. Skala I: I. — a: Bipolar-on-anvil method of reduction, b: Bipolar core. 
Drawings: Franciska Sieurin-Lönnqvist Scale 1:1.

Fig 2.9. a: Städmetod. b: Städkärna.Teckningar: Franciska Sieurin-Lönnqvist.
Skala I: I. — a: Platform-on-anvil method of reduction, b: Platform-on-anvil core. 
Drawings: Franciska Sieurin-Lönnqvist Scale 1:1.

sar både en plattform proximalt och stötkant distalt (fig 2.9b). Kär
norna har ofta en konisk form. Merparten av avslagen, slagna med 
denna metod, uppvisar dock endast ett av kriterierna och metoden blir 
därmed underrepresenterad vid klassificering.
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Fig 2.10. Andelen bipolärt slagen kvarts på 25 boplatser inom Skärgårdsom
rådet (alla är belägna i Södermanland, utom Björnkällan som ligger i Uppland 
och Skumparberget, Lysinge I och II som är belägna i Närke). Dateringarna är 
medelvärdet av dateringen kalibrerat med 2 sigma, eller utifrån annan datering 
(markerad med ■). Boplatserna visas i tabellen på motstående sida.-The ratio 
of bipolar knapped quartz at 25 sites within the Archipelago (all situated in the 
province of Södermanland, except Björnkällan in Uppland and Skumparberget, 
Lysinge I and II which are situated in Närke).The datings are calibrated with 2 
sigma, or from other methods of datings (marked with e).The sites are shown 
in the table on the facing page.

Så här långt i arbetet kan man, baserat på de kriterier och katego
rier som utvecklats av Welinder (1977), Broadbent (1979), Knutsson 
(1988) och Callahan (1987) fram till 1990, göra följande iakttagelser 
angående stenteknologin i området. Under mesolitikum dominerar 
kvarts som råmaterial för avslagsproduktion. Kvartsen hämtas både 
från fast klyft och från noduler i morän eller isälvsavlagringar. Kvarts 
bearbetas med flera olika reduktionsmetoder varav den bipolära me
toden är vanlig. Denna identifieras i materialet genom kärnor, avslag 
samt städstenar.

Hur vanlig är då denna bipolära reduktion smetod under mesoliti
kum? 1 figur 2.10 presenteras fördelningen av fragment (kärnor, 
kärnfragment, avslag och avslagsfragment) bestämda till bipolär me-
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Nr Namn RAA nr Socken Antal MC- dateringar Antal Kvarts

1 Eklundshov 254 Botkyrka 8 53387

2 Hagtorp 47 Lilla Malma * 2183
3 Högm o 316 Huddinge * 49

4 Jordbro Industriområdi 72 Österhaninge 16 80165

5 Kyrktorp 9B 448 Grödinge 6 1132

6 Jordbromalm 230 Österhaninge 9 21210

7 Kyrktorp 9D 448 Grödinge D 5275

8 Rovkärret 239 Österhaninge 2 6004

9 Ly singe 1 ) Lillkyrka 4 5622

10 Skumparberget ? Glanshammar * 3285

1 1 Hörntomten 238 Österhaninge 3 2815

12 Lysinge 2 ? Lillkyrka * Uppgift saknas

13 Odlaren 604 Kloster 6 596

14 Sandsborg 82 Södertälje * 277

15 Masmo 132 Huddinge 5 94

16 Skrubba 262 Brännkyrka 4 5449

17 Söderbytorp 387 österhaninge 2 238

18 Stadsskogen 337 Strängnäs 1 87

19 Pärlängsberget 143 Överjärna 3 497

20 Aby Koloniområde 479 Västerhaninge 4 983

21 Smällan 1 477 Grödinge 10 2051

22 Skrubba 249 Brännkyrka 4 1084

23 Jordbroboplatsen 182 Österhaninge 6 4688

24 Myrstugeberget 151 Huddinge 6 13485

25 1 Björn källan 238 Lunda 2 396
* l4C - dateringar saknas. * l4C-datings are missing.

tod eller plattformsmetod från 25 boplatser inom undersökningsom
rådet. Värdena är tagna ur rapporterna och någon ytterligare analys har 
inte gjorts. Detta innebär att en del äldre undersökningar, som t ex 
Sjövreten och Häggs ta, inte medtagits eftersom det inte finns några 
metodbestämda fragment från dessa. Från tre av boplatserna har bara 
ett urval metodbestämts (Eklundshov, Kyrktorp 9B och Smällan 1). 
Bipolär reduktionsmetod finns representerad på 20 av de 22 boplat
serna. Det finns anledning att anta att städmetodcn är underrepresen- 
terad men den har identifierats på 11 av 21 boplatser, oftast genom 
enstaka fragment.

Figuren visar att den bipolära tekniken dominerar klart med över 
50 % på 10 av boplatserna medan 9 av boplatserna har mindre än 40 % 
bipolärt slagen kvarts. En kronologisk sortering av boplatserna gör det 
tydligt att boplatserna med en hög dominans av bipolär teknik är äldre 
än 4500 f Kr. Boplatser yngre än 4500 f Kr visar nästan uteslutande 
en avsevärt lägre andel bipolär teknik. Detförefaller således som den bipolära 
tekniken utgjort en viktig del under stora delar av mesolitikum men minskat i 
betydelse under senare delen av senmesolitikum. Det kan finnas anledning att
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kort kommentera dateringen av förändringen. Som synes i diagram
met är det ingen abrupt förändring utan andelen bipolärt slagen kvarts 
snarare förefaller att sakta minska från århundradena efter 5000 f Kr. 
Jag har dock valt att för enkelhetens skull datera denna teknologiska 
förändring till århundradena runt 4500 f Kr, väl medveten om att detta 
är en generalisering.

Det är denna teknologiska förändring som är den empiriska utgångs
punkten för avhandlingen. Hur ska denna förändring förstås och vilka 
andra samhälleliga och sociala faktorer kan sättas i samband med den? 
En intressant iakttagelse är att det inte finns några tecken på någon 
teknologisk innovation vid denna tid. Den bipolära reduktionsmetoden 
förefaller inte ersättas med någon ny metod eller teknik. Kanske detta 
är ett exempel på en typ av förändring som inte så lätt låter sig inord
nas i evolutionistiska antaganden om att samhällelig utveckling är be
roende av teknologiska innovationer. Vad är det då för sociala meka
nismer som ligger bakom en sådan förändring? För att kunna föra en 
sådan diskussion måste dels bilden av det mesolitiska samhället bli 
tydligare, och dels krävs det en större teoretisk förståelse för relatio
nen mellan teknologi och samhälle.

2.4 Sammanfattning
Kvartsen är en viktig nyckel till förståelsen av den mesolitiska perio
den i östra Mellansverige, den är det i särklass vanligaste råmaterialet 
inom området. Under lång tid har forskningen dock haft svårt att för
hålla sig till den slagna kvartsen i östra Mellansverige. Man har tidigt 
varit medveten om att den ingår i det förhistoriska redskapsinventariet 
men förväntat sig att föremålstyper liknande dem i flin ta skulle före
komma. När dessa förhoppningar inte infriades kom kvartsen att be
traktas som svårförståelig och därmed mindre intressant. Under 1970- 
talet ändrades dock synen på kvartsens informationspotential i och med 
flera studier utifrån ett teknologiskt perspektiv. Råmaterialets egenska
per lyftes fram som en viktig faktor, avgörande för utformningen av 
slagen kvarts. Dessa undersökningar har fått stort genomslag i forsk
ningen om både Norrland och östra Mellansverige men också lett till 
den paradoxala situationen att vi idag har en mer ingående teknolo
gisk kunskap om kvarts än om de färdiga redskapen. I andra regioner 
är det snarare varit tvärtom.
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De teknologiska studierna har förtydligat bilden av den bipolära 
reduktionsmetodens förekomst och betydelse i området. Med hjälp av 
en i huvudsak processuell teoribildning har vi fått en grund för att förstå 
kvartsen, framförallt dess materiella egenskaper. Bipolärt slagen kvarts 
utgör oftast 40-50 °/o av den teknologiskt bestämbara kvartsen pa 
boplatserna. Efter ca 4500 f Kr minskar dock andelen bipolärt slagen 
kvarts på flertalet boplatser. För att kunna utveckla en förståelse för 
en sådan här förändring måste förändringen få ett tydligare samhälle
ligt och kulturellt sammanhang. Vad är det för samhälle som det här 
sker inom? Dessutom måste man utveckla en förståelse för männis
kan som en social varelse. Det är först efter det som förändringen kan 
bli meningsfull bortom stötkanter och plattformar.
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Kapitel 3

En mesolitisk bakgrund

När Stig Welinder 1977 kortfattat skulle beskriva mesolitikum i östra 
Mellansverige skrev han: ”The Mesolithic Stone Age is constituted by 
sites without pottery, domestic animals (except possibly the dog) and 
agriculture. The sites are older than 2500 BC.” (Welinder 1977:2). 
Beskrivningen grundar sig på två förhållanden vilka länge kommit att 
påverka synen på mesolitikum i östra Mellansverige, svårigheterna att 
systematisera och tolka de materiella lämningarna (framförallt slagen 
kvarts, se kapitel 2) samt en ganska grov kronologi (dateringen syftar 
på övergången till gropkeramisk kultur). I detta kapitel kommer jag att 
presentera en övergripande bild av mesolitikum i östra Mellansverige 
men istället för att betona det som saknas vill jag lyfta fram det som 
finns. Dessa mer allmänna delar presenteras i kapitel 3.2-3. Ett mer 
specifikt syfte är att försöka identifiera områden där en intern social 
dynamik kan bli synlig, detta resonemang utgör framförallt kapitel 3.4. 
Samtidigt syftar hela kapitlet till att bilda ett sammanhang, en kontext 
inom vilken jag kan diskutera frågor om den bipolära reduktionsmet
odens roll. Trots den delvis allmänna karaktären på denna bakgrund 
är det viktigt att påpeka att den bygger på ett personligt urval av fakta 
och tolkningar av ett förhistoriskt samhälle. Kapitlet inleds med en 
kortfattad forskningshistorik, kapitel 3.1, inte för att det är ett självän
damål, utan för att den mesolitiska forskningen i östra Mellansverige 
delvis skiljer sig från forskning kring samma period i andra delar av 
Sverige. En forskningshistorik kan därför klargöra vissa sammanhang 
och därmed underlätta förståelsen dels av kunskapstillväxten inom 
området, dels av min egen relation till den regionala forskningen.
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3.1 Forskningshistorik
Jämfört med andra områden i Sverige har mesolitikum i östra Mellan
sverige inte varit något populärt forskningsområde, Forskningsin- 
satserna har varit få, spridda över lång tid och ofta knutna till enstaka 
personer (Åkerlund 2001:47f; Lindgren 1997:14). Den ojämförbart 
största delen av undersökta boplatser i området är uppdragsarkeo- 
logiska undersökningar under senare delen av 1980-talet och 1990-talet. 
En effekt av det stora antalet uppdragsarkeologiska undersökningar 
och en låg forskningsintensitet är att det finns få sammanställningar 
och analyser av det samlade materialet.

De första arbetena som närmare berörde mesolitikum i östra Mel
lansverige var Knut Stjernas landskapsundersökningar 1907. Där be
handlades Sörmland av Joel Eriksson, Uppland av G unnar Ekholm, 
Närke av Sune Lindqvist och Västmanland av Eskil Olsson. Monte- 
lius tvivel om huruvida östra Mellansverige haft någon befolkning 
under den äldre stenåldern (Montelius 1873:175) levde kvar i landskaps- 
undersökningarna och de tillförde nästan inte någon ny kunskap om 
mesolitikum i området. Utifrån grönstensyxornas morfologiska och 
teknologiska utveckling, vilka jämfördes med de i flinta och grönsten 
från mer beforskade områden i södra och västra Sverige, blev resulta
tet en regional kronologi (Ekholm 1915). Denna kronologi kommer 
att diskuteras närmare i kapitel 3.2. Önskan att kronologiskt gruppera 
källmaterialet ledde också till ett nära samarbete med kvartärgeologer 
kring strandförskjutningsproblematiken. Landskapsundersökmngarna 
kom nästan uteslutande att behandla lösfynden. Undersökta boplat
ser saknades nästan helt. Ett undantag var Ekholms dokumentation 
av Lilla Ramsjö i Uppland.

Så sent som 1970 fanns det bara fyra arkeologiskt undersökta 
mesolitiska boplatser i regionen. De tre första var Lilla Ramsjö, doku
menterad 1910 av Gunnar Ekholm och undersökt 1953 av Ann Beate 
Segerström, Dammstugan, undersökt 1933-38, och Hagtorp, under
sökt 1937, i båda fallen av Sten och Maj-Britt Florin (Florin 1948,1959). 
De båda senare undersökningarna kan rubriceras som tvärvetenskap
liga då stor vikt lades vid att genom både pollenanalys och diatomé- 
analys undersöka strandlinjeförskjutningens förlopp vid de båda plat
serna. Därefter dröjde det till 1960 när Evert Baudou påträffade en 
mesolitisk boplats i samband med en undersökning av ett järnålders- 
gravfalt vid Flemingsberg, Fluddinge socken (Baudou 1962).
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1971-1974 ledde Stig Welinder från Lunds universitet ett projekt 
kallat Mälardalens prekeramiska stenålder” där han undersökte sex 
boplatser och publicerade resultaten i ”The Pre-Pottery Stone Age of 
Eastern Middle Sweden” samt ”The Mesolithic Stone Age of Eastern 
Middle Sweden” (Welinder 1973,1977). Welinder lade där fram hypo
tesen om de två delvis samtida kulturgrupperna kvartsgruppen och 
flintgruppen, namn som har kommit att leva kvar länge inom forsk
ningen. Kvartsgruppen och flintgruppen levde, enligt denna teori, 
delvis samtidigt inom Skärgårdsområdet. Som namnen antyder karak
teriseras grupperna av att deras redskapsinventarium bestar av olika 
råmaterial. Men skillnaderna är fler, Welinder noterar även skillnader i 
anläggningstyper, depositioner av brända ben, stenteknologi mm mel
lan fyndlokaler vilka anses tillhöra kvarts- respektive flintgruppen. 
Skillnaderna tolkades av Welinder som att de utgjorde skilda ekono
miska och teknologiska komplex. Kvartsgruppen uppfattades som mer 
lokal, utan influenser utifrån medan flintgruppen hade kontakter med 
framförallt Västsverige (Welinder 1977:59). I ”A Stone Age Economy” 
kom Welinder sedan att utveckla detta i en modell över bosättnings- 
mönstret under mesolitikum. Enligt denna modell utnyttjade både flint- 
och kvartsgruppen innerskärgården under större delen av året medan 
fastlandet och ytterskärgården utnyttjas endast säsongvis av framfö
rallt flintgruppen (Hulthén & Welinder 1980:139ff).

Efter Welinders projekt begränsades insatserna till en handfull C- 
uppsatser och några enstaka artiklar (t ex Olsson & Åkerlund 1987), 
där man bland annat uppmärksammar att boplatser tillhörande flint
gruppen sällan påträffas. Uppsala universitet startade 1983 ett sten- 
teknologiskt projekt ”Lithic Technology and Stone Tool Function in 
the Stone Age of Central Sweden” där den amerikanske flintsmeden 
Erret Callahans arbete om stenteknologi ingick (se kapitel 2). Så små
ningom skedde också en markant ökning i antalet undersökta boplat
ser varav merparten i samband med markexploateringar. 1996 hade 55 
mesolitiska boplatser undersökts, varav 45 st efter 1980 (Knutsson mfl 
1999). I mitten av 1990-talet hade behovet av sammanställningar och 
analyser av detta material vuxit och två försök till uppsummering av 
forskningsläget publicerades. 1996 publicerar Stockholm Läns Museum 
en bok om ”Stenålder i Stockholms Län” (Bratt 1996) i vilken 6 artik
lar berör mesolitikum. Artiklarna tar upp lösfynd (Amréus 1996; 
Broström 1996), strandförskjutning (Åkerlund 1996b), inventering
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(Hammar & Wikell 1996) och boplatsbegreppet (Kihlstedt 1996) samt 
fyndkoncentrationer (Lindgren 1996b). 1997 publicerar UV en sam
manställning av resultaten från undersökningar gjorda i området (Lars
son & Olsson 1997). Mesolidkum behandlas i tre artiklar med teman 
som: strandförskjutning, regionalitet och grönstensyxor (Åkerlund & 
Nordqvist 1997; Larsson mfl 1997; Lindgren & Nordqvist 1997). 
Ungefär samtidigt kom Agneta Åkerlunds avhandling (1996a) där hon 
studerade relationen mellan stenåldersboplatser och strandförskjut
ningen som här ledde till ett ständigt föränderligt landskap. Betoningen 
i hennes arbete ligger på hur människan uppfattar och påverkas av att 
bo i ett föränderligt landskap. Utifrån boplatsernas fördelning i land
skapet föreslår hon en tolkning där hela skärgården utnyttjas under 
mesolitikum. Människans sätt att handskas med det föränderliga land
skapet i skärgården är bl a genom att utveckla en regional särart. 
Landskapsuppfattningen och en stark social kontroll, nödvändig för 
kollektiva handlingar som säljakt, samverkar till att befolkningen inte 
lika snabbt anammar nya idéer, t ex jordbruk.

Både Lindgren (1997) och Åkerlund (1996a) tar upp frågan om 
kvarts- och flintgruppens förekomst i Skärgårdsområdet. Utifrån 
råmaterialvariationen drar båda slutsatsen att det tinns anledning att 
betrakta de två grupperna som verksamma i olika regioner (Lindgren 
1997:30; Åkerlund 1996a:37). Boplatser tillhörande den sk flintgruppen 
förekommer på fastlandet medan det i Skärgårdsområdet uteslutande 
förekommer boplatser från kvartsgruppen.

Ytterligare en översikt publicerades 1999 (Knutsson mfl 1999). Här 
presenterades sammanställningar av undersökta mesolitiska boplatser, 
14C-dateringar och benmaterial samtidigt som några problemområden 
lyftes fram som representativitet, dåligt bevarat organiskt material samt 
en presentation av pågående forskning kring kvartsteknologi, aktivitet- 
sanalys och etnicitet. Man presenterade också ett tentativt kronologiskt 
schema utifrån förändringar i yxtyper, förekomst av mikrospån, tvär
pilar, och skifferspetsar samt stenteknologi (mer om detta nedan).

Denna översiktliga forskningshistorik visar att forskningen kring 
mesolitikum i östra Mellansverige präglats av två saker: dels ett bero
ende av personliga mer än institutionella engagemang, och dels en 
polarisering mellan å ena sidan forskningen och å andra sidan uppdrag- 
sarkeologiska undersökningar. Beroendet av enskilda personers arbe
ten har inneburit att ingen kontinuerlig forskning kring mesolitikum
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bedrivits utan att det istället blivit punktinsatser som då också fått stort 
genomslag. Det har heller inte funnits någon debatt där olika sätt att 
se på mesolitikum kunnat diskuterats. Polariseringen mellan universi
tetens forskning och uppdragsarkeologiska undersökningar förefaller 
vara mer strukturell och berör inte enbart stenålders forskning. Uni
versiteten har inte i någon nämnvärd utsträckning använt sig av 
uppdragsarkeologiska resultat för t ex avhandlingar, det är också svårt 
för de uppdragsarkeologiska organisationerna att införliva nyare forsk
ningsresultat från universiteten i verksamheten. De uppdragsarkeo
logiska undersökningarna har dock en stor potential för mesolitisk 
forskning i östra Mellansverige och det är inte något unikt i dagens 
Sverige där mindre och mindre forskningsresurser läggs på utgräv
ningar.

Forskningen kring mesolitikum i östra Mellansverige har två pro
blem som har visat sig svåra att hantera. Det är dels att kulturellt av
gränsa området mot andra regioner och dels att visa på någon krono
logisk utveckling eller förändring inom området. Förklaringen är del
vis gemensam för de två problemen, det handlar om svårigheterna att 
systematisera de materiella lämningarna. Det är ingen tillfällighet att 
slagen kvarts sällan står i fokus för analysen, istället har man valt lös
fynd av yxor, strandförskjutningsproblematik och boplatslokalisering 
som angelägna ämnen. Man har således oftast behandlat frågor rörande 
övergripande samhälleliga fenomen. Det kan röra sig om kvarts- och 
flintgruppens relevans, bosättningsmönster, strandförskjutningsprob
lematik samt försök att skapa en arkeologisk region. Forskning med 
ett uttalat mikroperspektiv saknas nästan helt. Målsättningarna med 
de enskilda uppdragsarkeologiska undersökningarna har i och för sig 
alltid fokus på den aktuella lokalen, men förvånansvärt ofta görs detta 
för ett uttalat övergripande syfte, nämligen att möjliggöra regionala 
jämförelser eller andra makrorelaterade undersökningar. Det är också 
sällan som enskilda boplatser ger undersökningsresultat som funda
mentalt ändrar vår uppfattning om mesolitikum i området. Ett av un
dantagen gjordes 1991 då boplatser påträffades på Södertörn belägna 
på nivåer som, om de var strandbundna, kanske skulle vara från ca 8000 
f Kr (Gustafsson 1998; Hammar & Wikell 1994,1996). Detta innebar 
att kolonisationen av området måste ha skett mycket snart efter det att 
inlandsisen drog sig från området, något som nog ingen riktigt hade 
föreställt sig.

46



En mesolitisk bakgrund

Det finns dock en antydan till att det under slutet av 1990-talet sker 
ett trendbrott avseende den enskilde forskaren. Under de senaste åren 
har flera forskare publicerat arbeten rörande mesolitikum i östra Mel
lansverige, i artiklarna behandlas så skilda ämnen som t ex kolonisa
tions förlopp, exogami samt naturliga och kulturella landskap (se t ex 
Carlsson 1998; Gustafsson 1998; Hallgren 1996; Hammar & Wikell 
1994,1996; Knutsson mfl 1999; Lindgren 1995,1996a,b, 1997,1998, 
2002, 2003; Åkerlund 1996a,b, 2000, 2001). Man kan därför hoppas 
att det kan bli en livligare debatt kring mesolitikum i regionen, något 
som gagnar den regionala forskningen såväl som arkeologi i allmän
het.

3.2 Dateringar och kronologi
Som vi sett har den arkeologiska forskningen i området haft svår att 
systematisera de materiella lämningarna. Detta innebär också svårig
heter att datera t ex boplatser utifrån artefakter eller konstruktioner. 
Typologiska serier saknas nästan helt, förutom Ekholms serie över 
grönstensyxorna (se nedan). Dateringar har fått göras antingen genom 
jämförelser med strandförskjutningskurvor eller genom 14C-analyser, 
i enstaka fall har också termoluminiscensdateringar gjorts (Gustafs
son & Lindgren i manus; Drotz & Ekman 1998a). Allteftersom anta
let undersökta mesolitiska boplatser ökat under de senaste decennierna 
så har andelen 14C-analyser från mesolitiska boplatser också ökat. I östra 
Mellansverige har man kanske i högre grad än i andra omraden date
rat stenåldersboplatser med 14C-analys. Detta har medfört att man idag 
har en unik databas med dateringar. Dateringarna är väl underbyggda, 
87 av de 106 dateringarna är acceleratordateringar, dvs dateringar av 
enskilda kolbitar. Dessutom har merparten av dessa dateringar gjorts 
på vedartsbestämt material med så låg egenålder som möjligt. Oftast 
har slutna kontexter som härdar och gropar valts men även lagerdate
ringar förekommer.

Tidigare har försöken att upprätta en kronologi främst utgått från 
typologisering av grönstensyxor. Den stora mängden trin dyxor i re
gionen gjorde att begreppet trindyxekulturcn snart blev ett begrepp 
(Malmer 1969; Olsson 1917). Ekholms numera klassiska indelning med 
ett inledande skede med slagna yxor vilka ersätts av trindyxan som 
senare ersätts av fyrsidiga slipade yxor har stått oemotsagd under näs-
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tan hela 1900-talet (Ekholm 1915; Kars & Kars i manus; Lindgren & 
Nordqvist 1997). Försöken att relatera sekvensen till absoluta dateringar 
har främst gjorts via jämförelser med strandlinjeförskjutningen. 
Ekholm själv anger att de äldsta slagteknikyxorna är att jämställa med 
Lihult/Nöstvetyxorna i västra Skandinavien, dvs äldre än Litorinamaxi- 
mum, medan trindyxan dateras till tiden efter Litorinamaximum. Flo
rin flyttar däremot tillbaka trin dyxans inledningsfas till tiden för 
Litorinamaximum vilket han har 14C-daterat till 6830 BP (Florin 
1959:45), vilket borde motsvara århundradena runt 6000 f Kr. Denna 
datering av Litorinamaximum är i stort sett samstämmig med senare 
strandförskjutningskurvor (Risberg mfl 1991).

Genom de många boplatsundersökningarna kan man idag jämföra 
de tidigare dateringarna av grönstensyxorna och trindyxekulturen med 
dagens 14C-dateringar. Yxtypernas inbördes ordning får fortfarande 
anses giltig även om den äldsta slagteknikyxan fortfarande är sällsynt 
och därmed får anses odaterad. Något enstaka exemplar av denna typ 
påträffades vid undersökningarna av Eklundshovsboplatsen (Kars & 
Kars i manus). I övrigt har ca tvåhundra grönstensyxor tillvaratagits 
från boplatskontexter, varav sammanlagt ca 100 yxor från de två bo
platserna Eklundshov och Jordbro Industriområde. Få yxor har påträf
fats i slutna kontexter, men i ett fall har en yxa hittats i en anläggning. 
På Jordbro Industriområde påträffades en helslipad yxa med tendens 
till smalsidor i en grop 14C-daterad till 4900-4700 f Kr. Utifrån denna 
daterade yxa tillsammans med de yxor som påträffats i öppna lager på 
boplatser i Skärgårdsområdet kan följande slutsatser dras. Trindyxor, 
dvs prickhuggna grönstensyxor med runt eller rundat tvärsnitt (tig 3.1a), 
förekommer främst på boplatser daterade till perioden före 6000 f Kr, 
dvs något äldre än den tidigare antagna dateringen till Litorinamax (fig 
3.2). En källkritisk aspekt är dock att antalet undersökta och 14C-date- 
rade boplatser från perioden före 6000 f Kr fortfarande är få. Man kan 
dock ställa upp följande hypotes. Trindyxan i östra Mellansverige skulle 
kunna vara ett äldre fenomen än liknande yxor i Sydskandinavien och 
Västsverige. Enstaka trindyxor förekommer även senare men efter 6000 
f Kr blir den helslipade grönstensyxan med fyrsidigt tvärsnitt (fig 3.1b) 
vanligare (fig 3.2). De slipade yxorna skulle då vara samtida med Iihult/ 
Nöstvetyxorna i västra Skandinavien och därmed försvinner också det 
påstådda sambandet mellan dessa och de äldsta slagna yxorna. Detta 
innebär också att den sk Trindyxkulturen är minst 1000 år äldre än vad

48



En mesolitisk bakgrund

Fig 3.1. a) Trindyxor (Fnr 2891 och 2396)från Eklundshovsboplatsen, RAÄ 254, Botkyrka 
sn, Södermanland. Boplatsen är daterad till århundradena runt 7000 f Kr. b) Helslipade 
grönstensyxor (Fnr 501,835901 och 200205) från boplatsen vid Jordbro Industriområde, 
RAÄ 72, Österhaninge sn, Södermanland. Boplatsen är daterad till århundraden runt 5000 
f Kr.Teckningar: Anders Eide. Skala 1:1. Med tillstånd från UV Mitt. - a) Recked axes (Fnr 
2891, and 2396) from the Eklundshov site, RAÄ 254, Botkyrka parish, Södermanland.The 
site is dated to around 7000 BC. b) Polished axes (Fnr 501,835901, and 200205) from the 
site at Jordbro Industriområde, RAÄ 72, Österhaninge parish, Södermanland.The site is 
dated to around 5000 BC. Drawings: Anders Eide. Scal 1:1. Courtesy of UV Mitt.

som tidigare antagits och den är vanligare före Litorinamaximum än 
efter. Förekomsten av helslipade yxor är följaktligen inte ett neolidskt 
fenomen utan uppträder under hela senmesolidkum.

Inom Skärgårdsområdet finns det idag 106 dateringar till mesoliti- 
kum fördelade på 20 boplatser (Knutsson mfl 1999:96 fig 4). Merpar
ten av dateringarna återfinns inom intervallet 5000-4000 f Kr. Eklunds
hovsboplatsen är den äldsta daterade boplatsen i området, den dateras 
till ca 7000 f Kr. Avsaknaden av boplatser daterade till omkring 6000 
f Kr kan förklaras av att inga undersökningar gjorts av boplatser be
lägna på 50 möh. Liknande luckor finns belagda i Kolmården runt 40 
möh och har av Agneta Åkerlund förklarats med att lämningar på 
dessa nivåer kan ha förstörts av transgressioner (Åkerlund 1996a:125).

År 1999 publicerades ett försök till kronologiskt schema för östra 
Mellansverige (Knutsson m fl 1999:102 fig 7). Schemat bygger pä ar
keologiska undersökningar, 14C-dateringar, modeller för strandlinje
förskjutning och inventeringar. Schemat visar den kronologiska utveck
lingen inom stenteknologi, yxor och projektiler, medan t ex boplats
ers lokalisering i landskapet eller storlek inte tagits med. Förekomsten
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Fig 3.2. Diagram över förekomsten av trindyxor respektive helslipade grön- 
stensyxor på boplatser daterade från ca 7000 f Kr (Eklundshov) till 4000 f Kr 
(Myrstugeberget). - Bar chart over pecked and polished greenstone axes from 
sites dated to 7000 BC (Eklundshov to 4000 BC (Myrstugeberget).

av handtagskärnor runt 6000 f Kr och tvärpilar efter ca 4500 f Kr 
knyter an till kronologin i Sydsverige och Västsverige medan t ex före
komsten av helslipade yxor ca 6000 f Kr kan betraktas som ett lokalt 
särdrag. I det här schemat delas mesolitikum in i tre faser. Den äldsta 
representeras av Eklundshovsboplatsen på Södertörn samt boplatserna 
på nivåer över 60 möh i Gladö. Den mellersta fasen, fram till 4500 f 
Kr, har ett bättre källäge, här kan man också belägga en tydlig krono
logisk markering i fastlandsområdet genom handtagskärnetraditionen. 
Samtidigt fortsätter den bipolära reduktionsmetoden att vara vanlig, 
skifferspetsar förekommer också sporadiskt samtidigt som helslipade 
grönstensyxor uppträder. Under den sista fasen, efter 4500 f Kr, har 
den bipolära reduktionsmetoden minskat i betydelse och en ny före- 
målstyp har dykt upp — tvärpilar (Knutsson mfl 1999:101). Avsakna
den av projektiler i kvarts är intressant ur flera aspekter och kommer 
att tas upp senare i detta arbete. Schemat visar fortfarande på proble
men att identifiera föremål med regelbundet förekommande former i 
kvarts. Kvarts förekommer i schemat endast genom en övergång från 
bipolär till plattformsmetod, samt som tvärpilar.

3.2.1 Något om boplatsernas livslängd
Centralt för flera frågor i avhandlingen är under hur lång tid enskilda 
boplatser utnyttjats. Oftast är 14C-dateringar ett för grovt instrument 
för att kunna göra sådana preciseringar. Flera av boplatserna är också 
daterade endast med enstaka l4C-prover vilket omöjliggör en statistisk
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Eklundshov

Smällan 1

Kyrktorp 9B 

Sjövreten 

Odlaren

Jordbro
Industriområde

Jordbroboplatsen

Masmo

Jordbromalm

Eki U 4491 7650±75BP 
Eklöa 1380 8160±1151 
Ekl Ua 1382 7335±80BP 
Ekl Ua 339 7290±240BP 
Eki U 4493 7930±160BE_ 
Ekl Ua 1378 7905±120BP 
Ekl Ua 1377 8175±1 
Ekl Ua 340 8030±210BR-... 
Sml Ua 1698 5160±275BP 
Sml Ua 1702 5165±105BP 
Sml Ua 1699 5380*105BP 
Sml Ua 1806 5350±110BP 
Sml Ua 1693 6180±120BP 
Sml Ua 1700 5555±100BP 
Sml Ua 1694 6474±110BP 
Sml Ua 1701 5680±100BP 
Sml Ua 1808 5630±120BP 
Sml Ua 1695 5945±U5BP 
9B St 11838 760CB-40QBP--
9B St 11842 5%5±80BP 
9B St 11848 5580±75BP 
9B Ua 1608 3890±105BP 
9B Ua 1610 6080±100BP 
9B Ua 1399 6340±105BP 
Sj St3669 6450±100BP 
Sj 8(4057 6100±150BP 
Sj St4054 6095±100BP 
Sj St4459 5275±120BP 
Sj St4711 5690±120BP 
Odl Ua 8137 7005±80BP 
Odl Ua 8139 5975±90BP 
Odl Ua 8140 5945±95BP 
Odl Ua 8143 5615±65BP 
Odl Ua 8136 5560±70BP 
Odl Ua 8138 5545±80BP 
JI Ua 6688 6105±85BP 
JI Ua 6689 6305±80BP 
JI Ua 6690 6220±80BP 
JI Ua 669! 6300±75BP 
JI Ua 6692 6360±80BP 
JI Ua 6695 5775Ü00BP 
JI Ua 66% 6155±90BP 
JI Ua 6697 5935±90BP 
JI Ua 7263 6235±70BP 
JI Ua 7264 6115±80BP 
JI Ua 7265 6015±70BP 
JI Ua 7266 6235±80BP 
JI Ua 7267 6370±80BP 
JI Ua 7268 6080±80BP 
JI Ua 7270 631OŁ70BP 
JI Ua 7271 6060±70BP 
JbUa6751 3220±45BP 
Jb Ua 6752 512CU45BP 
Jb Ua 6942 5295±80BP 
JbUa6944 5155±50BP 
Jb Ua 7217 5155±80BP 
M St 9060 5705±85BP 
M St 9061 5465±150BP 
MSt 9062 5705±90BP 
MSt 9063 5660±90BP 
M St 9064 5475±90BP 
Jm Ua 6515 623Q±70BP 
Jm Ua 6516 6190±75BP 
Jm Ua 6517 6130±85BP 
Jm Ua 6518 6100±80BP 
Jm Ua 6519 6095±75BP 
Jm Ua 6520 6025±75BP 
Jm Ua 6521 6410±80BP 
Jm Ua 65226040±65BP

10000BC 9000BC 8000BC 7000BC 6000BC 5000BC 4000BC 3000BC 2000BC 
Kalenderår

Fig 3.3. Boplatser med fem eller fler HC-dateringar. — Sites with five or more 
l4C-datings.

bearbetning. Det finns dock en del boplatser där antalet dateringar 
medger en diskussion kring frågan om bosättningarnas längd. 10 bop
latser har 5 eller fler 14C-dateringar till mesolitikum, Sjövreten, Odla
ren, Masmo, Myrstugeberget, Jordbro Industriområde, Jordbromalm, 
Jordbroboplatsen, Eklundshov, Smällan 1 och Kyrktorp 9 B (fig 3.3). 
Karakteristiskt för alla dessa är att dateringarna är i stort sett samtida
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för respektive boplats. Endast Eklundshov uppvisar en sådan varia
tion att en tolkning av två kronologiskt skilda bosättningsfaser är tro
lig (Gustafsson & Lindgren i manus). Även boplatser med 2-4 date
ringar har en anmärkningsvärt stor samstämmighet. En trolig förkla
ring till detta är just boplatsernas koppling till stranden. När boplatserna 
förlorar sitt strandnära läge så förlorar de också sin betydelse. Detta är 
en indikation på hur viktig närheten till havet varit. Utifrån ^-date
ringarna uppfattar jag boplatserna som representerande enskilda kro
nologiskt avgränsade användningsfaser. Detta utesluter inte att bop
latser utnyttjats vid flera olika tillfällen, det väsentliga är dock att ut
nyttjandet skett inom en avgränsad tidsperiod inom vilken likartade 
sociala och samhälleliga förhållanden rådde. Begreppet kontextuell 
samtidighet har använts för att beskriva hur boplatser är att betrakta 
som delar i ett sammanhang, detta sammanhang är dock inte att upp
fatta som en kronologisk samtidighet (Ahlbeck 1995:42).

3.3 Skärgården, fastlandet och östra Mellansverige - om 
svårigheterna att skapa en lokal identitet
Svårigheterna att systematisera de materiella lämningarna har inte bara 
försvårat arbetet med att sortera materialet kronologiskt utan även 
påverkat försöken att peka ut östra Mellansverige som en arkeologiskt 
definierad region under mesolitikum. Ofta har kvarts och grönstens- 
yxor/trindyxor använts som särskiljande kriterier (Amréus 1991:2; 
Carlsson 1998:30; Hallgren 1998:71; Åkerlund 1996a:35f). Varför är 
det då så viktigt att identifiera en arkeologisk region? Ofta antar vi att 
arkeologiska regioner har en förhistorisk giltighet, motsvara en dåtida 
verklighet, kanske t o m en kultur. Att kunna definiera regioner och 
förtydliga likheter och skillnader med andra områden hänger samman 
med någon form av arkeologisk identitet. Uppenbarligen har forsk
ningen haft svårt att formulera en identitet för östra Mellansverige.

Termen östra Mellansverige användes först av Stig Welinder 1973. 
Denna benämning har sedan använts under många år av olika förfat
tare och ofta med olika geografisk omfattning. Figur 3.4 visar en sam
manställning av hur olika forskare definierat östra Mellansverige (Welin
der 1973; Amréus 1991; Åkerlund 1996a; Knutsson m fl 1999). Om
rådets kärna utgörs av Mälardalen med landskapen Sörmland och 
Uppland. Sedan kan i olika omfattning även Östergötland, Närke,
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Referens Omfattning
Welinder 1973 Södermanland, Västmanland, Uppland
Welinder 1977 Östergötland, Södermanland, Närke, Västmanland, Uppland, Gästrikland och 

södra delen av Dalarna
Amréus 1991 Östergötland, Södermanland, Närke, Västmanland, Uppland, Gästrikland och

södra Dalarna
Åkerlund 1996 Östergötland, Södermanland, Närke, Västmanland, Uppland och Gästrikland
Knutsson m fl 1999 Östergötland, Södermanland, Närke, Västmanland, Uppland och Gästrikland

Fig 3.4. Exempel på hur olika forskare definierat vilka landskap som ingår i östra 
Mellansverige. - Example of how different researchers have defined which provinces 
that are part of Eastern Central Sweden.

Västmanland, Gästrikland och även Dalarna ingå. Det är dock sällan 
som området definierats utifrån några arkeologiska variabler såsom 
likhet i materiell kultur. Variationen mellan omfattningen av de olika 
analysområdena har sannolikt bidragit till bilden av mesolitikum i 
området som disparat och svårtolkad. Något som också försvårat bil
den är den låga forskningsintensiteten, inte bara inom östra Mellan
sverige utan kanske framförallt i närliggande områden i t ex Småland, 
Närke och Hälsingland, vilket skapat otydliga gränser. Ett exempel på 
hur nya undersökningar snabbt kan ända bilden får man genom ut
vecklingen i Östergötland. Tidigare har ofta Östergötland kommit att 
betraktats som en del i östra Mellansverige. Under 1990-talet har flera 
mesolitiska boplatser undersökts och man har nu kunnat se skillnader 
mellan mesolitiska boplatser i Östergötland och samtida boplatser i 
Sörmland (Carlsson m fl 2003). Fortfarande är dock stora delar av 
gränsområdena runt östra Mellansverige och Skärgårdsområdet vita 
fläckar” på den mesolitiska kartan. Om möjligheterna att sortera ma
terialet kronologiskt ökat genom senare års undersökningar och 14C- 
dateringar så har inte den ökade mängden undersökningar alltid haft 
samma effekt när det gäller den regionala avgränsningen. Kopplingen 
till samhällets markexploatering leder istället till en regional snedför
delning av källmaterialet med tyngdpunkten i storstadsregionerna.

Frågan om lokal identitet är intimt förknippad med det arkeologiska 
kulturbegreppet, jag ansluter mig här till Stig Welinders tankar om 
kultur som en livsstil (Welinder mfl 1998:17), jag håller dock inte med 
om att det under stenåldern endast skulle vara ett användbart begrepp 
för förhållanden under neolitikum. Det finns idag inga vedertagna 
kulturbegrepp för mesolitikum i östra Mellansverige, detta är dock mer 
ett resultat av forskningshistorien än grundat pä några empiriska iakt
tagelser (Lindgren 2002:14f). Mesolitikum i östra Mellansverige kan
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karakteriseras av utnyttjande av kvarts, den marina ekonomin och att 
grönstensyxor förekommer tidigare inom området än i närliggande 
områden. Under senare delen av mesolitikum omfattas östra Mellan
sverige precis som resten av Sverige av mikrospånkomplexet men fort
farande återfinns regionala särdrag som t ex förekomsten av helslipade 
yxor redan ca 6000 f Kr. En tydlig gräns mot nordligare områden fö
refaller vara områdena runt Dalälven där en tradition med makrospån 
tar vid (Knutsson mfl 1999:104).

3.3.I Östra Mellansverige och Skärgårdsområdet
Naturmiljön i östra Mellansverige under mesolitikum delas in i två skilda 
topografiska områden, skärgården och det omgivande fastlandet. Skär
gården begränsas av Kolmården i söder, Kilsbergen i väster och de 
höglänta partierna i Västmanland i norr. Tidigare tolkningar av hur skär
gården och fastlandet utnyttjats bygger på att dessa två områden inne
håller olika resurser och därför kompletterar varandra näringsmässigt 
sett. Innerskärgården utgör då den näringsmässigt optimala zonen 
medan fastland och ytterskärgård utgör komplement utnyttjade sä
songsvis. Dessa tolkningar bygger på ett ekonomiskt naturdetermi- 
nistiskt förhållningssätt där principer om rationalitet och optimering 
är styrande. Oavsett om man var bofast eller inte, tror jag det är nöd
vändigt att se bortom det omgivande landskapet som en ekonomisk 
resurs vars innehåll styr lokaliseringen av boplatser. Bara för att det 
finns ett fastland och en skärgård måste inte de två per automatik ha 
fungerat som näringsmässiga komplement till varandra. Andra tolk
ningar kan vara att mindre områden, inom en och samma topografiska 
zon, bebotts av olika grupper, eller att man utnyttjat två topografiskt 
olika områden, men inte av näringsmässiga skäl. Jag utgår således inte 
från att en och samma grupp bebott både skärgården och fastlandet 
utan är öppen för att andra former av rörligt boende kan förekomma.

Den tidigare diskussionen refererad i kapitel 2 kring råmaterial
variationen i Skärgårdsområdet och det omgivande fasdandsområdet 
öppnar för en diskussion kring hypotesen att Skärgårdsområdet haft 
en stadigvarande befolkning som rört sig inom området och där främst 
använt de lokala råmaterialen. Om området kontinuerligt utgjort ba
sen, hemmet, för en befolkningsgrupp som inom detta område levt 
ett rörligt liv, borde de materiella lämningarna uppvisa ett mönster av 
dels likheter inom området, dels avvikelser från omkringliggande
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områden, dels en variation inom området som kan tolkas som att flera 
olika platser utnyttjats utifrån olika principer. Variationen behöver 
nödvändigtvis inte vara av ekonomisk karaktär.

Det har påståtts att skillnaderna mellan Fastlandsområdet och 
Skärgårdsområdet främst är en skillnad i vilken betydelse man tillskri
vit flinta (Gill 2003:32f). Detta är dock att förenkla resonemanget. 
Skillnader mellan Skärgårdsområdet och det omgivande Fastlandet 
finns inom områdena råmaterialanvändning, ekonomi, kontakter med 
andra områden, boplatslokalisering och teknologisk variation (Åker
lund m fl 2003 :xlf). Fastlandsområdet har både inlandsboplatser och 
kustboplatser i skilda topografiska lägen. Ekonomin baseras på både 
storviltjakt, småvilt och marina resurser, flera olika lokala råmaterial 
används, flinta bearbetas framförallt till mikrospån och senare även till 
tvärpilar Inom Skärgårdsområdet förekommer endast strandbundna 
boplatser, marin fångst dominerar men småviltjakt förekommer också, 
kvarts är det dominerande råmaterialet, flinta bearbetas inte inom 
området. Inom detta område kan man också belägga den teknologiska 
förändringen, nämligen den bipolära reduktionsmetodens försvinnande 
omkring 4500 f Kr. I Fastlandsområdet syns inte denna förändring lika 
tydligt i materialet från undersökta lokaler .

De materiella lämningarna i dessa två områden uppvisar också lik
heter och skillnader (Lindgren 1997,2003; Åkerlund 1996a, 2001), och 
vi har därmed kommit till ett av arkeologins klassiska problem, det om 
variationen i materiell kultur primärt styrs av kulturella normer eller 
funktionella behov. En sådan debatt fördes under 1960-talet mellan 
Lewis Binford och Francois Bordes angående tolkningen av variatio
nen mellan olika senpaleolitiska lämningar från Mousterien (Binford 
1973; Bordes 1973). Debatten karakteriserades av två olika synsätt, ett 
kulturhistoriskt normativt (Bordes) och ett processuellt, adaptivt (Bin
ford). Idag är synen på materiell kultur mer mångfacetterad och en 
uppdelning i antingen kultur eller funktion känns förlegad. Materiell 
kultur formas av en mängd olika faktorer och människan har hela ti
den brottats med att på bästa sätt införliva sin materiella omvärld i 
ekonomiska, rituella, kosmologiska, politiska, funktionella och sociala 
sammanhang. Vi kan därför inte tillskriva skillnaderna mellan Fastland
sområdet och Skärgårdsområdet en specifik orsak, varken kulturella 
normer eller adaptiva strategier. Däremot kan man kanske säga att 
skillnaderna är så pass varierade att de signalerar olika levnadssätt.

55



Christina Lindgren

Skillnaderna mellan de två områdena kan förklaras på flera sätt. Uti
från ett antagande om att skillnader i levnadssätt och levnadsvanor le
der till skillnader i de arkeologiska lämningarna, inom flera områden 
än bara de ekonomiska, så anser jag att det här kan röra sig om befolk
ningar med olika levnadssätt, olika vanor. Bedömningsgrunderna är 
likartade dem som Welinder använde när han identifierade kvarts- och 
flintgruppen. Jag anser alltså att det finns anledning att betrakta 
Skärgårdsområdet som ett kulturellt homogent område, utnyttjat mer 
eller mindre året om. Likheterna mellan Skärgårdsområdet och Fastland
sområdet är dock påtagliga och kanske kan man se detta som att de två 
olika regionala grupperna tillsammans utgjort en enhetlig grupp i östra 
Mellansverige. Jag har valt att betona Skärgårdsområdets förhållande 
till Fastlandsområdet men det finns många frågetecken huruvida 
Fastlandsområdet ska ses som ett kulturellt homogent område.

3.4 Människan i Skärgårdsområdet
De tidigare delkapitlen har försökt bilda en ram bestående av dels en 
kronologisk del, dels etablerandet av begreppen Skärgårdsområdet och 
Fastlandsområdet.

Försöken att skapa ett kronologiskt schema för området visar att 
merparten av kronologiskt signifikanta drag förekommer efter 6000 f 
Kr. Samtidigt visar det också flera förändringar i artefaktsammansätt- 
ningen kring 4500 f Kr som naturligtvis är intressanta utifrån deras 
samtidighet med den teknologiska förändringen vid denna tid. Tyvärr 
är den kronologiska upplösningen låg för perioden före 6000 f Kr vilket 
gör att perioden riskerar att uppfattas som stabil. Detta påverkar na
turligtvis hur vi uppfattar den bipolära reduktionsmetodens roll un
der den tid den är en etablerad del av samhället.

Indelningen av östra Mellansverige i en skärgård och ett omgivande 
fastland ska inte nödvändigtvis tolkas i termer av säsongsutnyttjande. 
Båda områdena innehåller lämningar av olika karaktär som skulle kunna 
stödja ett antagande om att de båda områdena istället har fungerat som 
separata enheter, båda bebodda under större delen av året. Gemen
samma drag för de båda områdena pekar på att ur ett större geogra
fiskt perspektiv kanske är att betrakta som delar av en arkeologisk re
gion, östra Mellansverige. Den här allmänna bakgrunden har också 
skapat ett inledande sammanhang inom vilket den bipolära reduktion-

56



En mesolitisk bakgrund

smetoden ska förstås. Dateringen av den faller inom en period där andra 
förändringar förekommer i artefaktsammansättningen, den förefaller 
också vara vanligast i Skärgårdsområdet. Användningen av den bipolära 
reduktionsmetoden inom Fastlandsområdet skiljer sig på flera viktiga 
punkter, dels dominerar inte den bipolära reduktionsmetoden lika tyd
ligt under perioden före 4500 f Kr, dels används metoden på flera olika 
råmaterial, inte bara kvarts. Den teknologiska repertoaren är också mer 
varierad, t ex så förekommer mikrospåntillverkning i en mycket högre 
grad än det gör inom Skärgårdsområdet. Den bipolära reduktionsmet
odens dominans under en stor del av mesolitikum och dess minskade 
betydelse ca 4500 f Kr ska alltså ses som ett fenomen tydligast före
kommande i Skärgårdsområdet. Det är därför inom Skärgårdsområdet 
som vi ska försöka spåra områden där en intern social dynamik kan 
användas för att utveckla förståelsen av teknologisk förändring.

Frågan är då vilka förutsättningar som finns för att diskutera so
cial dynamik inom denna kontext? Kan man hitta situationer där olika 
sociala grupper möts? De materiella lämningar som vanligtvis används 
för tolkningar av social organisation eller struktur är av tradition gra
var eller hyddor. I östra Mellansverige har ännu inga gravar daterade 
till mesolitikum påträffats och antalet lämningar som tolkats som 
hyddor är få, exempel är Pärlängsberget (Hallgren m fl 1995), Jord
bromalm (Drotz & Ekman 1998a) och Rovkärret (Drotz & Ekman 
1998b). Lämningarna är så få och disparata att de inte kan användas 
för generella tolkningar av gruppstorlek eller liknande.

Istället består de materiella lämningarna från mesolitikum av plat
ser där artefakter och anläggningar förekommer inom en begränsad 
yta, det vi vanligtvis kallar boplatser. Oavsett hur dessa platser använts 
är boplatserna framför allt att se som platser där människor har levt 
tillsammans, de är platser för social interaktion. Social interaktion kan 
visserligen ske på andra platser också, på alla platser där människor 
möts, vid möten längs färdvägar eller vid jakt. Sådana platser är dock 
svårlokaliserade arkeologiskt. Det är därför boplatserna som hamnar i 
fokus i egenskap av att de representerar platser där en social interak
tion mellan människor skett. Jag kommer att diskutera hur en social 
dynamik kan ta sig uttryck inom tre olika delar av det mesolitiska sam
hället: för det första boplatstyper, för det andra arbetsfördelning och 
specialisering och för det tredje kontakter med omvärlden. Alla dessa 
tre kan relateras till teknologisk förändring och social dynamik,
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Fig 3.5. Skärgårdsområdet omkring 7000 f Kr. Karta: Leif Andersson, SGU. 
-The Archipelago around 7000 BC. Map: Leif Andersson, SGU.

boplatserna som scener för social interaktion, arbetsfördelning och 
specialisering kan säga något om hur den sociala organisationen varit 
strukturerad och till sist är även kontakter med omvärlden viktiga när 
det gäller att förstå förändringsproblematiken. För att underlätta jäm
förelser med den teknologiska förändringen har kapitlet strukturerats 
i två delar, före respektive efter 4500 f Kr.

3.4.I Tiden från 7000 fKr till 4500 fKr
De första öarna och kobbarna blev isfria ca 9 500 f Kr. Under tiden 
därefter bestod landet av en större ögrupp i öster (nuvarande Söder
törn) samt en öst-västlig räcka av öar mellan nuvarande Södertälje och 
Flen i den dåvarande Ancylussjön (fig 3.5). Samtidigt fanns några större 
öar i det nuvarande Käglanområdet norr om Örebro. Området har 
troligen ganska snabbt befolkats och de förmodat äldsta boplatserna 
ligger idag på ca 80 m ö h vilket innebär en datering kring strax före 
8000 f Kr. Hur denna kolonisation skedde vet vi väldigt lite om och 
det är få av dessa äldsta boplatser som är undersökta (Gustafsson 1998;
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Fig 3.6. Skärgårdsområdet omkring 5000 f Kr. Karta: Leif Andersson, SGU. 
-The Archipelago around 5000 BC. Map: Leif Andersson, SGU.

Hammar & Wikell 1994).Vad som däremot är mera säkert är att om
rådet snabbt började besökas av allt fler människor, och besöken blev 
längre och längre tills man till slut betraktade det som ett hem. Detta 
kan ses som en etnisk process där relationen mellan ursprungsområdet 
och konstruktionen av den nya identiteten står i fokus. Jag kommer 
dock inte närmare att beröra själva kolonisationsprocessen utan väljer 
att börja min berättelse vid en tid när man sedan länge är etablerad i 
området.

När så den här historien börjar, omkring 7000 f Kr, har människan 
bott i Skärgårdsområdet i över tusen år. Skärgården har sakta föränd
rats från de första kobbarna och skären i Ancylussjön till att så små
ningom utgöra en omfattande skärgård med flera stora öar i Litorina- 
havet (fig 3.6). Området hade nu en stadigvarande befolkning och vissa 
områden innehåller rikligt med lös fynd och många boplatser som ty
der på en omfattande och varaktig befolkning.

Stora och små boplatser
Inom Skärgårdsområdet finns det under denna tid en variation mellan 
olika typer av boplatser. Den tydligaste variationen är den mellan stora
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A18

Lagerbeskrivning
1 fyndförande lager
2 sot-/kollager
3 strimmigt fyndförande 

lager, tidigare grop
4 sand
5 mjäla
mpmakroprov 237, 238

Fig 3.7. Profil över en av de stora groparna från boplatsen vid Jordbro Industri
område, RAÄ 72, Österhaninge sn, Södermanland. Den strimmiga fyllningen kan 
tolkas som att gropen fyllts igen och återanvänts vid ett flertal tillfällen.
- Section of one of the large pits from the site at Jordbro Industriområde, RAÄ 
72, Österhaninge parish, Södermanland.The striated filling can be interpreted as 
a result of the pit being reused and refilled on several occasions.

och små boplatser. De stora boplatserna är över 5000 m2 upp till ca 
15 000 m2 stora med metertjocka kulturlager. De är belägna på de stora 
rullstensåsarna, ofta intill en mindre bergknalle nära den dåvarande 
stranden. De innehåller stora mängder slagen kvarts, merparten 
bipolärt slagen, samt en liten andel exotiska råmaterial, främst flinta 
samt mängder av grönstensyxor. Inga spår av hyddor har påträffats 
däremot har boplatserna ofta anläggningar i form av stora gropar med 
okänd funktion (fig 3.7). Benmaterialet indikerar jakt på säl och små 
pälsdjur. Arkeobotaniskt material som hasselnötter, nypon, och enbär 
förekommer också. På en del av dessa boplatser har man tillverkat grön
stensyxor. Kronologiskt sett har det varit svårt att argumentera för att 
de är resultatet av flera olika besök under olika mesolitiska perioder. 
Absoluta dateringar faller inom vad man kan kalla en kontextuell sam
tidighet. Sådana här stora boplatser är Eklundshov, Sjövreten, Hag- 
torp och Jordbro Industriområde (fig 3.8). Troligtvis är ävenjordbro- 
malmsboplatsen av denna typ.
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0 20 40 Kilometers

Fig 3.8. De stora boplatserna inom Skärgårdsområdet: Eklundshov (I), Jordbro 
Industriområde (2), Sjövreten (3) och Hagtorp (4). Karta: Leif Andersson, SGU. 
-The large sites within the Arcipelago: Ekundshov (I), Jordbro Industriområde 
(2), Sjövreten (3) and Hagtorp (4). Map: Leif Andersson, SGU.
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Dessa stora boplatser uppvisar också en variation, de är inga karbon- 
kopior av varandra. Tillverkning av grönstensyxor har endast påträf
fats på Eklundshovsboplatsen (24 kg avslag och avfall) (Gustafsson & 
Lindgren i manus). Jordbromalmsboplatsen saknar stora gropar men 
har istället en mängd härdar/härdgropar med stora mängder skärvsten 
(Drotz & Ekman 1998a). Avsaknaden av flinta på Hagtorpsboplatsen 
beror troligen på att den är undersökt med provgropar (Lindgren 
1996a). Eftersom flinta förefaller förekomma i mindre ansamlingar på 
boplatserna innebär denna undersökningsmetodik att man riskerar att 
missa sådana koncentrationer. Det är svårt att tillskriva boplatserna 
någon specialiserad funktion på grund av det varierade artefakt- och 
anläggningsmaterialet. Men förekomsten av dessa stora boplatser vi
sar ändå på att under större delen av mesolitikum har man då och då 
samlats i större grupper. Att mindre enheter under vissa perioder slår 
sig samman och bildar större enheter kan förklaras på många sätt där 
ekonomisk maximering endast är en. Insamlandet av olika födoresur-
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ser kan kräva kortlivade sammanslagningar av flera grupper för att 
underlätta kollektiva insatser vid t ex jakt. Men möten mellan olika 
grupper har också en viktig betydelse för gruppens sociala formering. 
Variationen mellan de stora boplatserna kan tolkas som att denna so
ciala formering har tagit sig olika uttryck på olika stora boplatser (Åker
lund mfl 2003:xli). En anmärkningsvärd detalj som man kan hålla i 
minnet när man diskuterar de stora boplatserna som exempel på sam
lingslokaler för en större grupp människor är att de innehåller få här
dar. Det är också svårt att hitta indikationer på social interaktion mel
lan de olika hushållen, det saknas till exempel centralt placerade öppna 
gemensamma ytor eller andra indikationer på kollektiva handlingar.

Förekomsten av grönstensyxor på stora boplatser kanske förtjänar 
en extra kommentar då detta diskuterats av flera författare (Carlsson 
1998; Welinder 1977). Jämfört med de gotländska sk yxboplatserna där 
tusentals yxor påträffats (Isedal 1985) innehåller de här boplatserna 
färre yxor, Eklundshov ett trettiotal och Jordbro Industriområde ett 
femtiotal. En förklaring till den rika förekomsten av yxor på vissa platser 
är att det rör sig om utplöjda depåer (Carlsson 1998:31; Welinder 
1977:53). Detta påstående kan dock ifrågasättas då t ex Jordbro Indu
striområde är belägen i skogsmark och enligt de historiska kartöver
läggen inte varit uppodlat under historisk tid (Luthander 1992). Trots 
detta påträffades både intakta yxor och eggfragment spridda över hela 
ytan. Förekomsten av många yxor tillsammans kan förmodligen ha flera 
olika betydelser, där kanske den lokala kontexten är mer betydelsebä
rande än artefakttypen. I fallet med Jordbro Industriområde och Ek
lundshov har de endast mängden gemensamt, typologiskt skiljer sig 
yxtyperna åt. Trindyxor dominerar på Eklundshovsboplatsen medan 
boplatsen vid Jordbro Industriområde innehåller övervägande hel- 
slipade grönstensyxor. Till detta kommer att man vid inventeringar på 
Södertörn funnit lokaler belägna i åkermark på förmodat mesolitiska 
nivåer, där flera hundra grönstensyxor påträffats (Broström 1996:68). 
Det är dock svårt att bedöma fyndsammansättningen utifrån fynd
redovisningen där ett problem är att de stora mesolitiska boplatserna 
även ibland har besökts under neolitikum. Eklundshov har en mindre 
yta med tidigneolitiska fynd. Enstaka tidigneolitiska fynd påträffades 
också på Jordbro Industriområde, och även Hagtorp har fynd date
rade till mellanneolitikum (Welinder 1973:32). Utan utgrävning är det 
därför svårt att värdera dessa yxplatser. Det är dock klart att det finns
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Fig 3.9. De små boplatserna inom Skärgårdsområdet: Häggsta 1(1), Kyrktorp 9 
B (2), Kyrktorp 9 D (3), Rovkärret (4), Hörntomten (5), Lys inge I (6)och II (7) 
samt Skumparberget (8). Karta: Leif Andersson, SGU.-The small sites within 
the Archipelago: Häggsta 1(1), Kyrktorp 9 B (2), Kyrktorp 9 D (3), Rovkärret 
(4), Hörntomten (5), Lys inge I (6) and II (7) and Skumparberget (8). Map: Leif 
Andersson, SGU.

ett samband mellan stora mängder grönstensyxor och stora samlings
platser under mesolitikum.

En boplatskategori av en helt annan typ är den jag har valt att kalla 
små boplatser. Små boplatser omfattar mellan 500 — 1000 nr med ett 
fyndförande lager endast omfattande ca 0,2 m2. De innehåller alltifrån 
ett par hundra till tusentals fragment slagen kvarts runt en eller ett par 
härdar, enstaka grönstensyxor, nästan inga exotiska råmaterial, ben
material saknas också oftast. Gemensamt för de stora boplatserna är 
placeringen mellan berg och vatten, men de små boplatserna förekom
mer i skilda topografiska miljöer, på sandiga moränmarker såväl som 
rullstensåsar. Boplatserna förefaller endast ha utnyttjats under meso
litikum. Spår från andra perioder saknas oftast. Exempel på sådana små 
boplatser är Kyrktorp 9 D, Kyrktorp 9 B, Häggsta I, Hörntomten, 
Lysinge I och II, Rovkärret och Skumparberget (fig 3.9).

Precis som för de stora boplatserna finns det en variation mellan
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olika små boplatser. Framförallt gäller det förekomsten av exotiska 
råmaterial. Kyrktorp 9 B och 9 D, Rovkärret samt Lysingeboplatserna 
har det gemensamt att de innehåller enstaka bitar flinta; ett mikrospån 
på Rovkärret (Drotz & Ekman 1998b) och två spånfragment från 
Kyrktorp 9D (Färjare 2000). Likaså avviker Lysinge II med sina skiffer
spetsar (Arthursson m fl otryckt). Den ringa mängden exotiska råma
terial på några av de små boplatserna samt det faktum att många av 
dem saknar sådana fynd helt kan förklaras av relationen till de stora 
boplatserna. Exotiska råmaterial är vanligare på de stora boplatserna 
och man kan därför tänka sig att dessa främmande föremål i första hand 
kommer till Skärgårds området via de stora boplatserna. Flertalet av 
föremålen förefaller bli kvar på de stora boplatserna medan enstaka 
föremål tas med till de mindre boplatserna. Den sporadiska förekom
sten av flinta och skiffer på de små boplatserna kan ses som ett tecken 
på att de stora och små boplatserna verkligen stått i någon form av 
relation till varandra, de representerar inte olika samtida grupper.

Vi kan sammanfatta likheterna och skillnaderna mellan de stora och 
små boplatserna så här:

likheterna mellan de båda boplatstyperna är:
Fyndinnehållet: slagen kvarts, grönstensyxor, slipstenar samt 

knackstenar.
Förhållandet till strandlinjen: strandbundna.
Topografi: Båda typerna av boplatser hittas i samma delar av 

Skärgårdsområdet.
Anläggningar: Få härdar.

Olikheterna mellan boplatstyperna är:
Exotiska råmaterial: flinta finns nästan bara på stora boplatser.
Benmaterial: ben från pälsdjur och säl finns bara på de stora 

boplatserna.
Anläggningar: stora gropar finns bara på stora boplatser.
Mängden yxor: rikligt med grönstensyxor finns bara på stora 

boplatser.

Ett bosättningsmönster med några få stora boplatser och fler min
dre skulle kunna tillhöra vad Binford kallar ett logistiskt bosättnings
mönster {collectors) (Binford 1980). Till skillnad från ett där människorna
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ofta flyttar mellan likvärdiga boplatser, dvs foragers. Människor med ett 
logistiskt bosättningsmönster upprätthåller istället en basboplats runt 
vilken flera mindre specialiserade boplatser organiseras. Basboplatserna 
utnyttjas under längre tid och lagring jämnar ut olika resursers ojämna 
förekomst (Binford 1980:10ff). Att tolka variationen inom Skärgård
sområdet som ett bosättningsmönster med stora basboplatser och 
mindre specialiserade aktivitetslokaler har dock svårt att finna stöd i 
materialet. Det finns ingenting på de små boplatserna som tyder på en 
specialisering i någon form. En sådan tolkning utgår också ifrån anta
gandet att varje boplats har en speciell funktion i ett större system och 
att denna funktion syns i de materiella lämningarna. Sett ur ett vidare 
perspektiv är en sådan funktionsbestämning något som begränsar tolk
ningen av platsen och som försvårar möjligheterna till att se på plat
serna som del i den sociala organisationen.

För att undvika att diskusisonen blir låst i en dualistisk struktur är 
det viktigt att påpeka att variationen inom de båda grupperna av bop
latser är stor, t ex i avseende på rumslig struktur och vilka aktiviteter 
som finns representerade. Stora boplatser är således inte att se som 
kopior av varandra utan uppvisar istället en intressant mångfald. Inte 
heller de små boplatserna är kopior av varandra. Denna mångfald kan 
tolkas som att boplatserna svarar mot flera olika behov i samhället, inte 
bara de näringsmässiga knutna till resursutnyttjande. Emellertid är det 
också av intresse hur detta bosättningsmönster kan bidra till diskus
sionen kring social dynamik.

Själva omfattningen och den varierade sammansättningen av 
lämningarna på de stora boplatserna tyder på att människorna där ägnat 
sig åt flera olika sysslor. På Eklundshov grupperar sig fynden i flera 
likartade koncentrationer om ca 5-9 m2 vilka skulle kunna vara repre
sentera var sitt hushåll (Gustafsson & Lindgren i manus). Det är där
för troligt att grupper motsvarande flera hushåll funnits på dessa plat
ser. Detta innebär inte nödvändigtvis att hushållen haft karaktären av 
den moderna kärnfamiljen men människor som av sig själva och av 
andra ses som avgränsade sociala enheter har säkerligen funnits på dessa 
platser. Margret Conkey har beskrivit liknande samlingsplatser som 
”bortom hushållen” (beyond the households; Conkey 1991:67). Fion 
utgår från att jägare/samlare oftast lever i mindre grupper som lever 
och arbetar tillsammans i något som kan beskrivas med vår term hus
håll. Det finns också tillfällen när flera sådana mindre grupper slår sig
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samman och där hushållet inte längre utgör den primära enheten. Den 
primära funktionen hos sådana samlingsplatser är inte ekonomisk utan 
social. Det är i ”bortom-hushållet-nivån” som sociala relationer ska
pas och upprätthålls. I det här fallet är det de stora boplatserna som 
bäst motsvarar bortom-hushållet-nivån.

På de mindre boplatserna ser man istället inom boplatsen en upp
delning mellan olika typer av fynd, tidigare ofta tolkade i funktionella 
termer. De små boplatsernas rumsliga struktur kan tolkas som att den 
sociala sammansättningen i gruppen är mindre och annorlunda sam
mansatt än vad som förekommer på de stora boplatserna, kanske 
motsvarande ett utökat hushåll.

Det finns således anledning att anta att det har fiunnits två slags av socialt 
agerande, det ena representerat av filera mindre, socialt likvärdiga grupper på de 
stora boplatserna och det andra representerat av enskilda grupperI hushållpå de 
små boplatserna. I enlighet med tidigare antaganden om hushållen som 
socialt dynamiska enheter finns det all anledning att anta att samman
sättningen av gruppen på en liten boplats inte är densamma som en 
av de grupper som bor på de stora boplatserna. Uppdelningen av olika 
boplats typer kan tyckas vara ett alltför grovmaskigt nät för att fånga 
upp social dynamik. Det kan finnas anledning att mer i detalj studera 
några företeelser som kan ha relevans i en diskussion kring dels tek
nologisk förändring och dels social dynamik. För att ytterligare försöka 
fånga indikationer på variationer i social dynamik har jag valt att titta 
närmare på arbetsfördelning/specialisering och kontakter med andra 
områden.

Arbetsfördelning och specialisering
Genom att organisera arbetsuppgifter så att vissa sysslor utförs endast 
av vissa individer blir sådana saker som kunskap inte allmängods för 
hela befolkningen i en grupp. Specialisering kan ske inom tillverkningen 
av föremål, anskaffandet av råmaterial eller av speciella typer av livs
medel. Specialisering kan självklart också ske inom en mängd andra 
områden som är betydligt svårare att studera arkeologiskt, t ex läke
konst, sagoberättande m m. Jag har valt att närmare försöka belysa om 
någon arbetsfördelning i termer av specialisering förekommer inom 
kategorierna jakt/fiske/insamling respektive redskaps tillverkning. 
Specialisering kan antas förekomma när det gäller enstaka råmaterial, 
födoämnen eller dylikt. Kontroll över och kunskap om olika företeel-
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Eklundshov X X X X X X X

Sjövreten X

Jordbromalm X X

Jordbro Industriområde X X X

Skumparberget X

Masmo X X

Fig 3.10. Följande arter har identifierats på boplatser daterade till tiden före 
4500 f Kr.-The following species have been identified at sites from the period 
before 4500 BC.

ser är ett viktigt medium genom vilket bland annat personlig identitet 
och stams uttrycks.

Jag utgår från att jakt och fångst i varierande omfattning har skett 
utifrån både stora och små boplatser eftersom skrapor påträffats på 
flera boplatser. På de små boplatserna har dock endast mindre mäng
der ben påträffats och inget av dessa har kunnat artbestämmas, för
utom ett fragment av säl från Skumparberget. Jakten har troligen skett 
nära hemmet, eftersom artsammansättningen på boplatserna med 
främst säl och mindre däggdjur (tig 3.10) är representativ för vad som 
kan antas ha funnits i närområdet. Gråsäl, som identifierats på Eklunds- 
hov (Gustafsson & Lindgren i manus), samt vikare, som identifierats 
från Skumparberget (Apel mfl otryckt), var båda vanliga i Östersjön 
under mesolitikum (Storå 2001:2). Fågel har troligen också jagats vil
ket fynden av and och gås från Eklundshov indikerar. Fiskben före
kommer på två boplatser, Jordbro Industriområde och Eklundshov. 
Arterna som förekommare är torsk, abborre, gädda, karpfisk, vitfisk. 
Förekomsten av dessa arter tyder på att man har bedrivit både strand
nära fiske och djupvattensfiske.

Precis som på många andra mesolitiska boplatser i Sverige är 
hasselnötsskal det vanligaste arkeobotaniska fyndet i östra Mellansve
rige. Hasselnötsskal har påträffats på åtta boplatser, i övrigt har enstaka 
ekollon, nypon och enbär, samt ett fynd av hallon(frö) påträffats, alla 
tolkade som mesolitiska. Aven om det arkeobotaniska materialet är
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magert så ger det exempel på arter som man kan anta ha funnits i när
området.

Ett udda inslag bland benen är fynd av obrända tänder från ett ungt 
vildsvin på Jordbromalm (Drotz & Ekman 1998a). En källkritisk as
pekt är att tänderna är obrända, de enda obrända ben/tänder som 
påträffades vid undersökningen, resten av benmaterialet var bränt. 
Förekomsten av obrända ben/tänder på andra boplatser har ofta tol
kats som inblandning från senare perioder (se nedan).

Anskaffandet av föda, oavsett födoslag, var något som antagligen 
skedde i närheten av boplatsen, dvs på samma eller närliggande öar 
samt omgivande vatten. Längre turer med båt skedde till djupare vat
ten för bl a torskfiske och sälj akt. Även om alla människor inte var 
involverade i jakt/fiske och insamling så var det något som oftast 
skedde i den omedelbara närmiljön. Även för dem som inte deltog i 
arbetet var det något som ingick i vardagen. När det gäller redskap- 
stillverkning är dock situationen en annan. Jag ska här ta upp redskap 
som grönstensyxor och slipstenar. Tillverkningen av kvartsredskap som 
ju är fokus i avhandlingen är vanligt förekommande och slagplatser 
har påträffats på flertalet undersökta boplatser. Denna tillverkning 
kommer dock att mera utförligt att behandlas i kapitel 8.1 två fall fö
refaller redskapstillverkning ha strukturerats efter andra principer som 
gjort den otillgänglig för delar av befolkningen. Det gäller tillverkningen 
av slipstenar/malstenar och yxor. Tillverkningen av dessa vanligt fö
rekommande redskap är strukturerad efter principer som betonar av
skildhet och kanske mystik. Detta är ett exempel på hur teknologi inte 
bara svarar mot funktionella behov utan även är involverad i sociala 
strategier. Teknologiska processer kan, t ex genom att utföras i det 
fördolda, frammana en känsla av att magiska och mystiska krafter är i 
görningen när man kommer i kontakt med det färdiga föremålet 
(Gelll992).

Tillverkning av grönstensyxor har bara påträffats på ett fåtal plat
ser. Ett av de bästa exemplen är Eklundshovsboplatsen där ett flertal 
yxämnen, råmaterial, knackstenar samt 24 kg avslag och avfall hitta
des inom en begränsad del av boplatsen (Gustafsson & Lindgren i 
manus). Andra platser där en omfattande tillverkning av grönstensyxor 
troligen skett är Gorrbacken i Sorunda där en mängd grönstensavfall 
och avslag hittades i några av provgroparna (Olsson 1993). En liknande 
tolkning kan göras för RAA 45 i Lilla Malma socken, Södermanland
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där man vid inventeringen 1986 hittade en mängd grönstensavslag och 
förarbeten i åkermarken (muntl meddelande M Burström). Det före
faller således som om tillverkningen av grönstensyxor var något som 
inte skedde på alla platser, utan endast på vissa utvalda.

Slipstenar/malstenar är också vanligt förekommande på boplatser
na. De är tillverkade i röd eller gul sandsten, förmodligen av olika geo
grafisk härkomst. Än så länge har inte någon tillverkning av slipstenar/ 
malstenar kunnat lokaliseras inom någon av de undersökta lokalerna. 
Tillverkningen av slipstenar förefaller vara lokaliserad antingen till plat
ser som inte uppfattas som boplatser eller till enstaka, speciella platser 
som ännu inte påträffats. Oavsett vilket är tillverkningen av slipstenar/ 
malstenar höljd i dunkel och föremålens ursprung kan därför ha varit 
en viktig del i relationen mellan föremålet och dess brukare (Lidström 
Holmberg 1998:132).

Båda dessa exempel visar att det finns bakomliggande strukturer i 
sättet att organisera vissa delar av redskapstillverkningen, principer som 
möjligen bygger på att dölja, att inte alltid visa allting öppet, att un
danhålla kunskap. Det kan ses som ett exempel på vad som kallats 
förtrollningens teknologi, på samma sätt som att vår uppfattning om 
ett konstverk till viss del skapas av uppfattningar om konstnärens skick
lighet (Gell 1992:44,51). Teknologiska processer som tillverkningen av 
grönstensyxor och slipstenar var aktiva i formandet av värderingar om 
det färdiga föremålet. Grönstensyxor och slipstenar, hur vanliga och 
vardagliga föremål de än kan tyckas vara, ingick enligt detta resone
mang även i andra meningssammanhang, sammanhang där kosmologi, 
mystik och magi kan ha varit betydelsefulla.

Kontakter med omvärlden
Eftersom den här avhandlingen behandlar en teknologisk förändring 
kan det vara av intresse att även rikta blickarna utanför Skärgårdsom
rådet och östra Mellansverige. Att arbeta med förändringsproblematik 
inom arkeologin innebär ofta att man ställs inför ett val, valet mellan 
att betrakta orsaken till förändringen som liggande inom eller utanför 
det aktuella samhället. Att beskriva en regions arkeologiska särdrag 
medför ofta att området betraktas som ett isolat. Man betonar de re
gionala särdragen, egenarten, mer än vad som förenar den med andra 
regioner. Men inga människor lever ensamma utan kontakter med 
”andra”, människor som man klassificerar som mer eller mindre an-
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Fig 3.1 I. Diagrammet visar fördelningen mellan olika icke-lokala råmaterial på boplatser 
inom Skärgårdsområdet daterade till perioden före 4500 f Kr. - Bar chart showing the 
distribution of non-local raw materials at sites within the Archipelago dated to the 
period before 4500 BC.

norlunda än sig själv. Kontakter med andra människor är en viktig faktor 
som många gånger påverkar t ex förändringsprocesser inom den egna 
gruppen. Långväga kontakter var vanliga under mesolitikum i stora 
delar av Europa och östra Mellansverige var inte något undantag. Ett 
exempel på detta är det förhållandevis snabba förlopp som kan kallas 
neolitiseringen (Kihlstedt 1996:73; Kihlstedt m fl 1997:121). En av 
förutsättningarna för ett sådant förlopp är naturligtvis att det redan 
finns etablerade kontaktvägar (Lindgren 1997a:50). Genom att utnyttja 
redan etablerade kontaktnät sprids information snabbt och effektivt.

I Skärgårdsområdet syns kontakterna med andra människor tydli
gast genom fynd av icke-lokala bergarter och mineral på boplatserna. 
Nackdelen med att fokusera på denna fyndkategori är att tolkningarna 
kan få en kraftig slagsida genom att mera betona relationer med geo
grafiskt avlägsna regioner medan kontakter med närliggande områden, 
med tillgång till samma råmaterial, inte får samma uppmärksamhet.

Det är främst tre råmaterial som kan beskrivas som exotiska, dvs 
de förekommer inte naturligt inom Skärgårdsområdet, flinta, skiffer 
och hälleflinta. Figur 3.11 visar förekomsten av dessa tre material på
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boplatserna inom undersökningsområdet. Flinta är vanligast förekom
mande medan skiffer och hälleflinta bara förekommer på några få 
boplatser.

I de flesta fall har man proveniensbestämt flintan bara genom oku
lär analys, petrokemiska analyser saknas helt. Vanligast förekommande 
är sydskandinavisk flinta men även kristianstadflinta och kambrisk flinta 
från Kinnekulle i Västergötland förekommer (fig 3.12). Anmärknings
värt är att gotländsk flinta förefaller saknas. Ofta förekommer också 
flinta från flera olika områden på samma boplats. I flinta är det fram
förallt en typ av föremål som återkommer, nämligen mikrospån. Sam
manlagt har 30 mikrospån påträffats på boplatserna i diagrammet, 
antalet övrig flinta uppgår till 40 st. Inga mikrospånkärnor har påträf
fats men på Eklundshov påträffades ett blockuppfriskningsavslag från 
en, troligen konisk, mikrospånkärna (Gustafsson & Lindgren i manus). 
Det förefaller som att mikrospån inte tillverkats i området utan kom
mit hit som färdiga redskap (fig 3.13b). Detta är en av sakerna som 
skiljer Skärgårdsområdet från omkringliggande områden. I både Öst
ergötland, Gästrikland och Närke finns flera exempel på att man till
verkat mikrospån i flinta från handtagskärnor. Trots ett vittomfattande 
kontaktnät med flera olika regioner har man i Skärgårdsområdet valt 
att inte ta upp denna teknologi. Överhuvudtaget finns det inga spår 
efter bearbetning av flinta på dessa boplatser. Förutom mikrospån 
saknas också formella redskap nästan helt. börutom avslag och avfall 
är enstaka bitar även retuscherade men inte i några av de traditionella 
redskapstyperna från denna period, t ex saknas mikroliter och sned
pilar.

Mängden hälleflinta varierar mellan enstaka fragment i den östra 
delen av Skärgårdsområdet till större mängder på boplatser i den väs
tra delen, närmare fastlandsområdet. Det är osäkert om hälleflinta verk
ligen ska ses som ett exotiskt råmaterial i dessa delar av östra Mellan
sverige. Hälleflinta får nästan här räknas som ett lokalt råmaterial. På 
boplatserna Lysinge och Skumparberget, båda belägna i den inre de
len av skärgården har man också påträffat slagplatser där i huvudsak 
hälleflinta bearbetats (Arthursson mfl otryckt; Apel mfl otryckt). Dä
remot är de enstaka exemplar av hälleflinta som påträffas på boplatserna 
i ytterskärgården att betrakta som exotiska. Hälleflintan på boplatserna 
i innerskärgården är bearbetad antingen till mikrospån som på Skum
parberget (Apel mfl otryckt) eller med en bipolär reduktionsmetod som
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Fig 3.12. På boplatser inom Skärgårdsområdet förekommer olika typer av flinta. 
- Different types of flint, found at sites within the Archipelago.

Fig 3.13. Mikrospån påträffas i hela östra Mellansverige medan handtagskärnor, 
som indikerar produktion av mikrospån, främst påträffas i fastlandsområdet. 
Karta: Leif Andersson, SGU.- Microblades are found in all of Eastern Central 
Sweden while handle cores, which indicate production of microblades, are 
found mainly on the mainland. Map: Leif Andersson, SGU.
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på Lysinge II (Arthursson mfl otryckt). Även de enstaka bitar hälle- 
flinta som påträffas på vissa boplatser i ytterskärgården (Jordbro In
dustriområde och Jordbromalm) är slagna bipolärt vilket kan tolkas som 
att de ursprungligen kommer från innerskärgården.

Även när det gäller skiffer saknas de kända redskapstyperna. Ett 
undantag är dock Lysinge där två skifferspetsar påträffades (Arthurs
son mfl otryckt). I övrigt är det mest enstaka mindre fragment som 
påträffats. Skiffer förekommer på flera platser i landet och det är där
för svårt att proveniensbestämma föremålen utan närmare analyser. I 
samband med Jackie Taffinders analys av skifferföremål främst från 
mellanneolitiska kontexter analyserades även ett fynd från Jordbro 
Industriområde, vilket visade likheter med skifferförekomster på Öland 
(Taffinder 1998:120).

Dessa tre material förekommer på boplatser under hela den aktu
ella perioden vilket kan tolkas som att man under hela mesolidkum haft 
regelbundna kontakter med flera andra områden. Eftersom flinta från 
flera olika områden påträffas på samma boplats, ibland även tillsam
mans med skiffer och hälle flin ta, kan man anta att människor på samma 
boplats haft ett omfattande kontaktnät utanför Skärgårdsområdet.

Vad kan man då säga om kontakternas karaktär, hur ska vi förstå 
dessa exotiska råmaterial? Mängden exotiska material är försvinnande 
Uten jämfört med kvartsen, oftast under 1 % av antalet stenartefakter. 
Flinta har troligtvis inte bearbetats i någon nämnvärd utsträckning, 
kärnor saknas nästan helt och avslagsmaterialet är fåtaligt. Inte heller 
skiffer eller hälleflinta förefaller ha bearbetats i någon större omfatt
ning. Man kan därför anta att dessa material inte nått östra Mellansve
rige som råmaterial utan istället som mer eller mindre färdiga redskap. 
Någon handel med råmaterial i ren ekonomisk mening har inte ägt rum.

Ett annat sätt att förstå exotiska råmaterial är i termer av prestige 
och status. Material som uppfattas som svåråtkomliga och sällsynta ses 
som statussymboler (Taffinder 1998:37). Det finns dock idag ingen
ting som tyder på att dc exotiska råmaterialen i Skärgårdsområdet kan 
uppfattas som stamssymboler. Ofta förekommer föremälstyper i både 
lokala och exotiska råmaterial. Inte heller kan man påvisa att föremål 
tillverkade i exotiska råmaterial har deponerats på ett sätt som skulle 
kunna tolkas som att de tillskrivits en annorlunda betydelse än före
mål tillverkade i lokala råmaterial. Här finns en osäkerhet då vi arkeo
loger ofta tolkar variationer inom ett kulturlager i främst funktionella/
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kronologiska termer och därmed riskerar att inte se andra menings
sammanhang.

Det förefaller dock som om kontakterna främst materialiserat sig 
på de stora boplatserna. Flinta förekommer på alla stora boplatser utom 
Hagtorp, detta kan som sagt kanske förklaras med att Florin endast 
undersökte boplatsen genom enstaka rutor, en metod som försvårar 
möjligheterna att upptäcka mindre fyndkoncentrationer. Skiffer före
kommer också på dessa stora boplatser. På de mindre boplatserna 
förkommer flinta ibland, och då som enstaka små avslag, mikrospån 
är sällsynta. De stora boplatserna förefaller ha en central roll när det 
gäller kontakter med andra områden.

3.4.2 Sammanfattning av perioden före 4500 fKr
Skärgårdsområdet befolkades troligen strax före 8000 f Kr. Från och 
med ca 7000 f Kr kan man räkna med att en stadigvarande befolkning 
funnits i området. Av intresse för diskussionen kring social dynamik 
är boplatsmönstret med stora och små boplatser. Det finns inga be
lägg för att någon av boplatstyperna representerar specialiserade akti
viteter av något slag. Istället förekommer en avsevärd variation, fram
förallt i fyndsammansättningen. Variationen inom boplatserna kan 
delvis förklaras av begreppet hushåll. De små boplatserna represente
rar enstaka hushåll, medan de stora boplatserna representerar flera 
hushåll eller samlingsplatser. Denna uppdelning av olika boplatstyper 
uppfattas som central för den sociala reproduktionen i det mesolitiska 
samhället och därmed som en viktig del i begreppet social dynamik. 
Spår av specialisering har varit svåra att identifiera, det finns inga indi
kationer på t ex långväga jakt- eller fisketurer efter sällsynta byten, 
däremot finns det antydan om att tillverkningen av vissa redskap, som 
grönstensyxor och slipstenar, ingått i strategier som betonar mystik och 
avskildhet. Under den här perioden hade man väl etablerade kontak
ter med flera andra områden i Sverige, vilket bland annat syns i flinta 
från såväl Sydskandinavien som Västsverige. Även hälleflinta och skiffer 
förekommer i mindre mängder vilket indikerar ytterligare kontakt
områden. Någon bearbetning av dessa exotiska råmaterial förefaller 
inte ha skett inom Skärgårdsområdet. Inte heller kan föremålen ses som 
prestigeföremål, däremot förefaller kontakterna med andra områden 
främst ha kanaliserats via de stora boplatserna.

Man kan se den här perioden som en period där människan struk-
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turerar sin tillvaro genom uppdelning och separering. Genom de olika 
boplatstyperna får man en möjlighet att separera olika fenomen, som 
tillverkningsprocesser (dock inte kvarts) och kontakter med andra 
områden. Man kan preliminärt tolka detta som att de stora boplatserna 
svarat mot ett behov av att stärka gruppens sociala sammanhållning 
och reproduktion medan detta inte varit lika uttalat på de små 
boplatserna.

3.4.3 Tiden efter 4500 f Kr
Men så händer något. Som vi ska se sker flera förändringar i den ma
teriella kulturen under århundradena runt 4500 f Kr. Förutom den 
teknologiska förändringen som behandlades i kapitel 2, den bipolära 
reduktionsmetodens minskade betydelse, sker också förändringar i hur 
man placerar sina boplatser i landskapet, i uppdelningen mellan små 
och stora boplatser samt i kontakterna med omvärlden. Utifrån en 
övertygelse att teknologisk förändring inte är resultatet av något en
kelt orsakssamband är dessa samtidiga förändringar mycket viktiga för 
att förstå processer som är aktiva i samhället vid den här tiden. Den 
teknologiska förändringen kan inte förstås utan att dessa andra för
ändringar i samhället beaktas.

Små boplatser och...?
En markant skillnad från tiden före 4500 f Kr är att de stora boplat
serna, så som de tog sig ut före 4500 f Kr, förefaller försvinna. Den 
yngsta av de undersökta stora boplatserna är Jordbro Industriområde 
vars yngsta datering är omkring 4700-4500 f Kr. Istället för de stora 
boplatserna förekommer nu en ny grupp mellanstora boplatser som 
Åby Koloniområde (Frykberg & Lindgren 1998), Myrstugeberget 
(Granath Zillén 2001) och Jordbroboplatsen (Blomqvist & Ahman 
1998) (fig 3.14). Boplatserna omfattar 1500 m2 eller mer och har inte 
lika tjocka fyndförande lager, endast ca 0,2 m tjocka. Likaså förefaller 
de stora groparna som var en så karakteristisk anläggningstyp på de 
äldre stora boplatserna att försvinna, anläggningarna på de yngre 
boplatserna är nästan uteslutande härdar eller härdliknande anlägg
ningar (beteckningar som sotgrop, sotlins, härdgrop och kokgrop fö
rekommer i rapporterna). Det är alltså inte bara en förändring i stor
lek, utan även i anläggningstyper och fyndsammansättning vilket kan 
tolkas som att mer genomgripande förändringar skett i levnadssättet.
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Fig 3.14. Boplatser daterade till efter 4500 f Kr. I-Åby Koloniområde, 2- 
Myrstugeberget, 3-Jordbroboplatsen, 4-Pärlängsberget, 5-Björnkällan, 6- 
Söderbytorp, 7-Häggsta. Karta: Leif Andersson, SGU.- Sites from the period 
after 4500 BC. I-Aby Koloniområde, 2-Myrstugeberget, 3-Jordbroboplatsen, 4- 
Pärlängsberget, 5-Björnl<ällan, 6-Söderbytorp, 7-Häggsta. Map: Leif Andersson 
SGU.

Boplats
L:a Gävsjö

Jordbro

Smällan I

Häggsta

Fig 3.15. Följande arter har identifierats på boplatser daterade till efter 4500 f 
Kr.-The following species have been identified at sites dated to the period 
after 4500 BC.

Fortfarande förekommer dock små boplatser som Björnkällan 
(Kihlstedt 1999), Söderbytorp (Runeson 1994) och Häggsta (Olsson 
otryckt) (fig 3.15). De påminner mycket till sin karaktär om de äldre 
små boplatserna med enstaka härdar och i huvudsak enbart fynd av
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slagen kvarts. Sett ur dessa små boplatsernas perspektiv så förefaller 
inte lika stora förändringar ha ägt rum.

Utifrån den tidigare diskussionen kring olika boplatstyper och hus
hållet som gemensam nämnare så förefaller det enskilda hushållen som 
förmodas vara representerade på de små boplatserna inte genomgått 
några drastiska förändringar i levnadssätt. Däremot förefaller flera stora 
förändringar skett i nivån ”bortom-hushållet”, dvs på de mellanstora 
boplatserna. Fortfarande kan dock dessa ses som en form av samlings
platser med en i huvudsak social funktion. Boplatsernas förändrade 
karaktär kan antyda att det är inom detta område, den sociala 
interaktionen utanför det enskilda hushållet, som förändringar sker vid 
denna tid.

Arbetsfördelning och specialisering
Någon tydlig ekonomisk förändring kan inte ses i det osteologiska 
materialet. Fortfarande dominerar sälen, kompletterad av mindre päls
bärande däggdjur. Hunden förekommer nu som husdjur, i den tidi
gare fasen finns endast ett osäkert fragment från Eklundshov. Säl fö
refaller fortfarande vara det dominerande jaktbytet. Det finns inte heller 
något bland ekofakterna som skulle kunna tolkas i termer av en ökad 
specialisering (fig 3.15) eller andra förändringar av ekonomisk natur. 
Enstaka obrända benfragment av nöt/älg har påträffats på Jordbro
boplatsen men dateringen av dessa uppfattas som osäker (Blomqvist 
& Ahman 1998).

Indikationer på tillverkning av grönstensyxor finns på boplatserna 
Pärlängsberget, Åby Koloniområde, Jordbroboplatsen och Myrstuge- 
berget. Omfattningen av denna produktion är dock helt annorlunda, 
mängden slagen grönsten på dessa platser uppgår till 1-2 kg. Ingen av 
de här nämnda boplatserna uppvisar sådana mängder grönstensavslag 
på de äldre boplatserna, t ex Gorrbacken och Eklundshov. Yxtillverk- 
ningen hör kanske till motsvarande hushållsnivå. Detta skulle i så fall 
peka på att en genomgripande omstrukturering har gjorts av tillverk
ningen av grönstensyxor. Från att ha varit något sällsynt, nästan något 
mystiskt, blir tillverkningen i stället var mans egendom. Detta kan inte 
sättas i samband med en ökad förekomst av yxor, tvärtom är antalet 
yxor per boplats högre på de äldre, stora, boplatserna än på dessa yngre 
boplatser. Istället verkar det uttrycka en annorlunda betydelse för 
tillverkningsprocessen.
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Pärlängsberget Aby koloniområde Smällan 1 Jordbroboplatsen Myrstugeberget

□ Obestämd flinta
□ Kristianstadflinta
■ Sydskandinavisk flinta

Fig 3.16. Fördelningen mellan olika flinttyper på senare boplatser visar att andelen 
kristianstadflinta ökar medan den kambriska flintan i det närmaste har försvunnit 
(se fig. 3.1 I). - Bar chart showing different types of flint from sites dated to the 
period after 4500 BC. Note the increased amount of Kristianstad flint compared to 
fig. 3.1 I.

Kontakter med omvärlden
Även kontakterna med omvärlden påverkas under den här perioden. 
Det är framförallt i förekomsten av flinta som man ser de största för
ändringarna. Kambrisk flinta, som tidigare förekom i form av mikro- 
spån, försvinner helt från boplatserna och istället kan man notera ett 
ökat inslag av kristianstadsflinta (fig 3.16). Precis som när det gäller 
den teknologiska förändringen är inte denna förändring ett exempel 
på att a ersätter b utan mer en skiftning i betoning, kristianstadsflinta 
förekommer även på de äldre boplatserna men inte i lika stor utsträck
ning. Flinta överhuvudtaget blir vanligare på dessa yngre boplatser och 
den förekommer nu i sådana mängder och typer att det inte är otänk
bart att den under den här tiden börjar bearbetas på boplatserna i 
Skärgårdsområdet (Fig 3.17). Ett tydligt exempel på detta är boplat
sen Myrstugeberget där nästan 500 fragment har påträffats. Förutom 
ett tiotal tvärpilar i flinta förekom också mängder av avfall och splitter 
av både kristianstadflinta och sydskandinavisk flinta (Granath Zillén
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Pärlängsberget Aby Koloniområde Smällan 1 Jordbnoboplalsen Myrstugeberget

□ Hälleflinta 
■ Skiffer
□ Flinta

Fig 3.17. Diagrammet visar fördelningen av icke lokala råmaterial på boplatser daterade 
till efter 4500 f Kr. - Bar chart showing the distribution of non-local raw materials 
found at sites dated to the period after 4500 BC.

2001:49f). Även på Jordbroboplatsen förekommer flinta i två koncen
trationer som kan tolkas som slagplatser.

Skillnaderna i flintans betydelse på boplatserna i Skärgårdsområdet 
före respektive efter 4500 f Kr kan tyckas små då andelen flinta per 
boplats är liten jämfört med den slagna kvartsen. Men skillnaderna 
pekar på radikala omstruktureringar på flera plan i samhället. Ändrade 
kontaktvägar och ändrade attityder till bearbetning av exotiska råma
terial är fenomen som kräver stora omställningar i samhället. Att mtkro- 
spån saknas och att istället tvärpilar förekommer är i linje med de båda 
föremålens kronologiska placering i Syd- och Västsverige. En intres
sant skillnad är att man kanske även börjar tillverka tvärpilar i kvarts 
(Granath Zillén 2001:52), detta är det första tydliga tecknet på att man 
ersätter föremål från andra områden med egna, tillverkade i lokala 
material.

På boplatsen Pärlängsberget påträffades ett skifferbryne i den röda 
skiffern känd från norra Sverige (Hallgren m fl 1995). Detta är det än 
så länge enda kända fyndet av denna skiffertyp på mesolitiska boplat
ser i östra Mellansverige. Precis som Lysinge II var ett udda inslag med
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sina skifferspetsar under den tidigare perioden är här Jordbroboplat
sen ett undantag med sina fynd av både skifferspetsar och dolkskaft. I 
övrigt förefaller både skiffer och hälleflinta bli mer sällsynt på boplat
serna.

Under de första fem århundradena efter 4500 f Kr ser vi också de 
första kontakterna med vad som skulle komma sedan, den tidigneo- 
litiska Trattbägarkulturen. Under perioden 4500-3200 f Kr förekom
mer det samtida boplatser varav vissa innehåller enstaka fynd av tidig- 
neolitisk karaktär som t ex slipad flinta och Vråkeramik och vissa inne
håller ett mer mesolitiskt präglat fyndmaterial (Kihlstedt 1996:73; 
Kihlstedt m fl 1997:111; Frykberg & Lindgren 1998:42; Lindgren 
1997:30). Detta kan antingen ses som ett exempel på kulturdualism, 
dvs att det under ett par hundra år förekommer två skilda kulturgrupper 
inom Skärgårdsområdet, eller att de boplatser som uppfattas som 
mesolitiska egentligen är att betrakta som jakt/fiskeboplatser tillhö
rande TRB-kulturen.

3.4.4 Sammanfattning av perioden efter 4500 fKr
Omkring 4500 f Kr förefaller flera genomgripande förändringar ske 
inom det mesolitiska samhället. Dessa förändringar medför föränd
ringar i boplatsmönstret i och med att de riktigt stora boplatserna för
svinner och ersätts av mindre boplatser med även förändringar i 
anläggningstyper och fyndsammansättning. Förändringarna förefaller 
vara mer genomgripande på nivåer bortom det enskilda hushållet. De 
små boplatserna som fortfarande förekommer uppvisar inte lika stora 
skillnader som under den tidigare perioden. Trots dessa stora föränd
ringar förefaller samhällets ekonomi vara oförändrad under denna 
period. Inom redskapstillverkning sker dock två förändringar, dels 
genom att tillverkningen av grönstensyxor blir en mera spridd verk
samhet som fler människor har tillgång till. Dessutom förefaller man 
under denna period i viss mån även bearbeta exotiska råmaterial, fram
förallt flinta, på boplatserna. Variationer i sammansättningen av flinta 
från olika områden kan tolkas som att ett skifte i kontakter med andra 
områden sker under den här tiden, från Västsverige, mot sydöstra 
Skåne. Under århundradena strax före 4000 f Kr syns också de första 
spåren av trattbägarkulturen.

Flur ska vi då uppfatta de tecken på förändring som jag tycker mig 
se här? Själva den kronologiska upplösningen i materialet gör att dater-
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ingen av förändringen dll 4500 f Kr måste ses som en nödvändig ge
neralisering. Det är inte fråga om någon abrupt förändring vid en fix
erad tidpunkt. Istället ser jag århundradena runt 4500 f Kr som ett 
skede där flera förändringar sker gradvis, vissa kanske har ett snab
bare förlopp än andra. Resultatet blir dock att samhället århundradena 
före 4000 f Kr var på flera sätt avsevärt annorlunda än vad det varit 
tusen år tidigare, dock inte mera annorlunda än att det fortfarande kan 
tolkas som ett rörligt jägare/samlaresamhälle. Denna förändring är dock 
inte oomtvistad (Sundström 2003:46,51) och det kan därför finnas an
ledning att kortfattad försöka förtydliga min ståndpunkt. I sin avhand
ling ”Det hotade kollektivet” tar Lars Sundström avstånd från idén om 
en förändring före det som kan kallas neolitiseringen. Hans främsta 
argument är att den empiriska grunden för ett sådant antagande är för 
svagt. Jag tänker bemöta hans synpunkter pä tre sätt: förändringens 
innehåll, det empiriska underlaget och den bakomliggande synen på 
det mesolitiska samhället.

Lars Sundström tillskriver den förändring under senmesolitikum 
som jag har föreslagit tre delar, teknologisk förändring, introduktio
nen av tvärpilar samt förekomsten av slipade yxor (Sundström 2003:46). 
Som jag visat tidigare i kapitlet sker övergången från bultade trindyxor 
till slipade yxor med smalsidor avsevärt tidigare, ca 6000 f Kr och kan 
därför antas representera ett annat, tidigare, förändringsskede i det 
mesolitiska samhället. Kvar blir dä den teknologiska förändringen samt 
introducerandet av tvärpilar, vilket onekligen kan tyckas lite magert för 
att kunna representera någon större samhällelig förändring. Men som 
jag visat i det här kapitlet finns idag ett empiriskt underlag som gör det 
möjligt att identifiera fler komponenter i denna förändringsprocess, 
t ex förändrade kontaktvägar, förändrade bosättningsmönster samt en 
förändrad organisation av tillverkningen av grönstensyxor. Samman
taget tyder detta på att de teknologiska förändringarna endast är en 
del av en mer komplex förändringsprocess som berör olika delar av 
samhället.

Centralt för Sundströms kritik är tre boplatser som har tolkats som 
senmesolitiska (Åby Koloniområde, Pärlängsberget och Myrstugeber- 
get). Förvisso innehåller dessa boplatser även neolitiska element (t ex 
slipad flinta) som gör deras kulturhistoriska placering diskutabel. Han 
efterlyser därför fler senmesolitiska boplatser utan neolitiska element. 
Det ska påpekas att Sundström endast diksuterar dessa tre boplatser,
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trots att flera boplatser från den här tiden undersökts i området. Yt
terligare boplatser i östra Mellansverige från den här tiden, och som 
saknar neolitiska inslag är Smällan 1 (Gustafsson & Lindgren i manus), 
Björnkällan (Kihlstcdt 1999), Häggsta (Olsson otryckt), Söderbytorp 
(Runesson 1994), Stadsskogen (Drotz 1995) och Jordbroboplatsen 
(Blomqvist & Ahman 1998). Som jag har visat i kapitel 2 (fig 2:10) 
karakteriseras flera av dessa boplatser även av en låg andel bipolärt 
slagen kvarts.

Utgångspunkten för Sundströms arbete är själva neolitiseringspro- 
cessen, i detta sammanhang är han också kritisk mot att förändringar 
under senmesolitikum ses som någon slags förberedelse för jordbru
kets införande. Jag instämmer helt i detta, för att använda Sundströms 
egna ord ”The important thing is where man comes from, and he has 
no idea where he is going’ (Sundström 2003:299 min kursivering). De här 
iakttagna förändringarna under senmesolitikum bör inte ses som en 
nödvändighet för neolitiseringen några århundradena senare. Istället 
bör de ses som en förändring av tidigare vanor och traditioner. Jag 
saknar i Sundströms analys empiriska iakttagelser av vad det mesolitiska 
samhället i östra Mellansverige kan sägas bestå av, före respektive ef
ter den förändringen som diskuteras. Att det är ett egalitärt strukture
rat samhälle med ett rörligt bosättningsmönster är knappast omtvistat 
men hur manifesterar detta sig materiellt? År det verkligen så att den 
mesolitiska materiella kulturen inte är någon social manifestation i 
samma utsträckning som den senare kommer att bli under neolitikum 
(Sundström 2003:51)? Jag är tveksam till en sådan generalisering, istäl
let anser jag den materiella kulturen under mesolitikum vara i lika hög 
grad påverkad av sociala konventioner som under senare perioder. 
Skillnaden mellan en mesolitisk och en neolitisk livsstil ligger inte i 
människans förhållandet till den materiella kulturen. Övergången till 
neolitikum innebär inte att den materiella kulturen plötsligt kommer 
att bli en del av sociala manifestationer. Jag kommer att återkomma till 
denna diskussion i avhandlingens sista kapitel (kapitel 9).

3.5 Sammanfattning
I den inledande delen av kapitlet försökte jag strukturera materialet 
kronologiskt och geografiskt. Lämningar från mesolitikum finns re
presenterade främst från en period efter 7000 f Kr fram till ca 4000
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f Kr. Karakteristiskt för området förefaller bl a ett tidigt inslag av sli
pade grönstensyxor vara. Östra Mellansverige är ändå svårt att avgränsa, 
framförallt för att gränsområdena innehåller få undersökta boplatser. 
Inom området ses en variation mellan å ena sidan Skärgårdsområdet 
och å andra sidan det angränsande fastlandet. Denna variation tolkas 
som att Skärgårdsområdet utgjort en delvis autonom enhet där man 
mycket väl kan tänka sig ett permanent utnyttjande av området.

Inom Skärgårdsområdet finns flera typer av boplatser. Uppdel
ningen i stora och små boplatser under fasen före 4500 f Kr har beto
nats som en möjlig väg att vidare diskutera social struktur. Boplatserna 
tolkas som att den sociala sammansättningen på boplatserna varit an
norlunda, indikationer på funktionell eller ekonomisk specialisering har 
inte kunnat beläggas. Efter 4500 f Kr sker flera intressanta förändringar, 
t ex så försvinner förmodligen de stora boplatserna. Upplösningen av 
strukturen med små och stora boplatser avslöjar ett förändrat socialt 
mönster. Genom att fokusera på konsekvenserna för människornas 
agerande gentemot varandra får förändringen en djupare mening. Som 
vi ser så sker det flera förändringar i samhället än den teknologiska. 
Boplatstyper försvinner, kontaktvägar förändras och idéer bakom till
verkningen av grönstensyxor ändras. Tillsammans stöder detta tanken 
på att den teknologiska förändringen endast är en del av något mycket 
mer komplext, och djupgående i samhället.

Det är den här bilden som är en stor del av min förförståelse, det 
självklara. Samtidigt blir vissa brister uppenbara. Det sociala livet un
der mesolitikum reduceras till ett rörligt livsmönster med långväga 
kontakter. Det säger egentligen väldigt lite om hur den teknologiska 
förändringen ska förstås i termer av socialt handlande, hör att denna 
del i avhandlingen ska kunna utvecklas krävs inte bara andra teoretiska 
och metodiska angreppssätt utan även en förståelse av hur min egen 
bild av mesolitikum växt fram. Vad är egentligen mesolitikum:'
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Mesolitikum
En historia om att möta den Andra

I kapitel 3 försökte jag beskriva mesolitikum i östra Mellansverige, något 
som var tänkt att visa sammanhang inom vilket den bipolära reduktion
smetoden använts. Det var också ett försök att hitta områden där det 
var möjligt att studera social dynamik. Egentligen kan man beskriva 
det som en konkretisering av min egen förförståelse. Det är dock up
penbart att den är alltför begränsad. Förförståelsens begränsningar blir 
lättare att förstå om man istället använder Gadamers begrepp horisont. 
Med horisont menas det som man kan se från en viss punkt (Gadamer 
1994:302). Det finns alltså en inbyggd begränsning i vår förförståelse. 
Den blir bara tydlig om vi försöker ställa oss vid en annan punkt. Det 
här kapitlet kan ses som ett sådant försök att ställa sig vid sidan om 
och betrakta sin egen förförståelse. Vad är det för bakomliggande fak
torer som skapar en sådan begränsad bild av mesolitikum som den i 
kapitel 3 och vad behövs för att den ska kunna utvecklas?

Gemensamt för arkeologin är att det till stor del handlar om att möta 
den Andra. Det handlar om hur vi genom vår definition av oss själva 
närmar oss det främmande, det annorlunda (Hegardt 1997:237). För 
mig är diskussionen kring den Andra nödvändig eftersom den berör 
vår förståelse av de samhällen vi arkeologer försöker förstå. Eftersom 
jag i avhandlingen betonar frågor kring social organisation och social 
dynamik är jag speciellt intresserad av varför mesolitisk forskning 
generellt uppfattas som dålig på att utveckla dessa frågor. Ar det så att 
dessa frågor undvikits och i så fall varför? Kapitlet är också ett försök 
att bena ut problematiken kring frågan om det finns en mesolitisk 
essens och vad den i så fall innehåller. Dessa frågor är av betydelse för 
hur vi som arkeologer förstår den Andra.

Frågorna aktualiseras genom att mesolitisk forskning kommit att 
kritiseras i olika sammanhang. Kritikerna förenas i uppfattningen att
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mesolitiska forskning är stagnerad och teoretiskt oengagerad (Thomas 
1991:19; Welinder 1996:180), androcentrisk och essentiell (Strassburg 
1997:155) och mer koncentrerad på nya fynd och undersökningar än 
till nya idéer (K Knutsson 1995:921). Till detta kan också fogas Ric
hard Bradleys numera nästan klassiska kommentar ”successful farm
ers have social relations with one another, while hunter-gatherers have 
ecological relations with hazelnuts” (Bradley 1984:11), vilken också 
innehåller en kritik mot forskningens bristande förmåga att studera 
sociala förhållanden under mesolitikum.

Frågan om innebörden i begreppet mesolitikum rör vid två funda
mentala frågor, dels frågan om förförståelsens roll i tolkningsprocessen, 
dels om förhållandet mellan subjekt och objekt. Dessa båda frågor går 
i viss mån in i varandra. En del av vår förförståelse omfattar just upp
fattningen om subjekt och objekt. Temat för det här kapitlet är frågan 
om hur vi som arkeologer ser på människor som lever annorlunda, 
objektet för vår analys. Hur närmar vi oss de Andra och på vilken plats 
ställer vi oss själva? Syftet med kapitlet är att försöka förtydliga den 
mesolitiska forskningen och den bild av objektet som den förmedlar. 
Utifrån de kritiska rösterna ovan kommer diskussionen att kretsa kring 
två teman, den mesolitiska arkeologins förhållande till arkeologisk teori, 
samt frågan om mesolitisk forskning är essendalistisk eller inte. Ka
pitlet avslutas med en diskussion om mesolitikum som konstruktion 
och hur vi möter den Andra.

4.1 Ett mesolitiskt nätverk
Jag använder medvetet det något luddiga begreppet mesolitisk forskning 
och det kan finnas anledning att så här inledningsvis kommentera vad 
jag lägger i detta begrepp. Så som jag använder det här ligger det nära 
begreppet nätverk. I den akademiska diskursen byggs det upp olika 
nätverk av forskare som kommer att dela vissa, delvis outtalade, ve
tenskapliga perspektiv. Tillsammans skapar nätverket möjligheter att 
sprida vetenskapliga resultat. Nätverk av detta slag är viktiga inslag i 
den akademiska forskningen och ger forskare möjligheter att inte bara 
ventilera sina egna idéer utan även få nya. Men det finns också nack
delar med nätverken då de kan uppfattas som slutna sällskap och där
med även ha en konserverande effekt. En förutsättning för att ett nät
verk ska vara stabilt under lång tid är att flera grundläggande värde-
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ringar både om förhistorien och om hur vetenskap ska bedrivas är 
gemensamma. Akademiska nätverk spelar en större roll i humanistiska 
och samhällsvetenskapliga discipliner än vad de gör i naturvetenskap
liga discipliner. Detta hänger samman med de olika disciplinernas för
hållande till sina studieobjekt. Anthony Giddens har påpekat en skill
nad mellan socialvetenskaperna och naturvetenskaperna i hur teorier 
verkar. Sociologiska teorier är för evigt bundna till tidigare teorier vilka 
förklarar deras existens. I naturvetenskaperna avlöser teorierna varan
dra och äldre teorier faller bort. Orsaken till att sociologiska teorier 
inte frigör sig från äldre teorier beror på vår omöjlighet att distansera 
oss frän oss själva, vi är vårt eget studieobjekt (Giddens 1984:xxxiv). 
Detta kan sägas gälla i lika hög grad för humanistiska discipliner, inte 
minst arkeologi. Genom svårigheten att distansera oss från vårt stu
dieobjekt kommer vi så småningom att i allt högre grad bekräfta den 
egna disciplinens egenart. Det är här de akademiska nätverken har en 
central roll. Vetenskapen är inte längre bara en vetenskap, det är en 
kultur där konventioner, värderingar och vetenskapliga principer i allt 
högre grad kommer att reproduceras (Knutsson 1998:72). De akade
miska nätverken i human- och samhällsvetenskaperna är en viktig del 
i formandet av de olika disciplinernas kultur. Nätverksbegreppet lig
ger också nära begreppet fält som Pierre Bourdieu använder för att 
beskriva en grupp människor eller institutioner med gemensamma 
uppfattningar om bland annat symboliskt kapital (Broady 1990:270).

Forskningen kring mesolitikum i Europa kan ses som ett sådant 
nätverk. Nätverket består av en stor grupp människor vid flera insti
tutioner inom Europa och USA. Tydligast manifesterar sig nätverket 
genom konferensserien Mesolitikum i Europa (MiE). Flera personer 
har deltagit i alla 6 konferenserna. Samma personer återfinns också i 
andra sammanhang där forskning om mesolitikum debatteras. Dessa 
författare står också bakom större delen av den vetenskapliga publice
ringen kring mesolitikum i Europa. Just att det är ”mesolitisk forsk
ning” som den inledningsvis nämnda kritikerna betonar, inte enskilda 
personer eller enskilda verk, är också ett tecken på att denna grupp 
verkligen upplevs av omvärlden som ett nätverk.

Kritiken som riktats mot mesolitisk forskning antyder att den 
mesolitiska forskningen, bland annat genom att den fungerar som ett 
nätverk, kommit att bli en kultur och därmed något som aktivt arbetar 
med att återskapa sig själv. Detta ska inte ses som något negativt, det
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finns inte någon moralisk värdering i att betrakta mesolitisk forskning 
som en kultur. Istället kan man betrakta den mesolitiska forskning
skulturen som något konstruktivt. I och med att den kan uppfattas som 
en kultur finns det också en möjlighet att se sig själv i ljuset av den, att 
bättre försöka förstå och förtydliga sina egna frågor eller sitt eget sam
hälle (Glörstad 1999:169; Marcus & Fischer 1999). Detta görs framför
allt genom att distansera sig från den egna forskningskulturen, att se 
den som ett objekt. Detta resonemang kan sägas hänga samman med 
diskussionen om den inbyggda begränsningen i vår förförståelse. En 
annan aspekt av att ägna sig åt sådan kulturkritik är att det ökar möj
ligheterna till engagemang utanför den egna disciplinen (Marcus & 
Fischer 1999:39), något som senare i kapitlet ska visa sig vara av bety
delse.

En nödvändighet för att detta ska kunna omsättas i praktiken är att 
den vetenskapliga kulturen har ett konkret uttryck, något som låter sig 
studeras. Den vetenskapliga texten kan ses som nätverkets konkreta 
uttryck (Gallon 1991:135). I texten avspeglas viktiga delar i nätverket i 
form av artiklars struktur, hänvisningar mm. De visar på relationer och 
samband mellan aktörerna i nätverket. Nätverket kring mesolitisk forsk
ning har regelbundet publicerat volymer från konferenserna. Dessa 
konferensvolymer ger en värdefull insyn i nätverket och ger mig där
för en möjlighet att förtydliga de element i den mesolitiska forskning
skulturen som föranleder kritiken mot den. En analys av nätverkets 
materiella uttryck kan därför vara till hjälp för mig i arbetet med att 
försöka förtydliga mina mentala bilder eller förförståelser av den ar
keologiska period vi kallar mesolitikum. Vilka är de vetenskapliga kon
ventioner som häller samman nätverket och hur påverkar detta möj
ligheterna att söka nya vägar? I det här arbetet har jag fokuserat på 
sociala förhållanden under mesolitikum, något som enligt kritikerna 
inte i tillräcklig grad ingått i det mesolitiska nätverket. Det är därför 
nödvändigt att skapa ett personligt förhållningssätt till det mesolitiska 
nätverket för att kunna hitta de vägar som kan leda till en större för
ståelse för hur man ska kunna utveckla studier av sociala förhållandena 
under mesolitikum. Någon frigörelse från nätverket är det inte frågan 
om eftersom jag själv redan kan sägas ingå i det genom min utbild
ning och mitt yrkesval. Det är dock ett nödvändigt moment för att 
förförståelsen ska kunna bli produktiv i hermeneutisk mening.
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4.1.1 Från Warzawa till Nynäshamn. Mesolitisk forskning under 30 år
Konferensserien Mesolitikum i Europa (MiE) kan vara en god början 
att försöka nysta upp frågan om varför bilden av den mesolitiska män
niskan ändrats så förhållandevis lite sedan 1970-talet, när så mycket 
annat inom arkeologin förändrats dramatiskt under samma period. Den 
borde också ge möjlighet att försöka studera frågan om mesolitikums 
självskrivna innebörd, dess essens. När det gäller vårt förhållande till 
den Andra kan det vara av intresse att vidga perspektivet till att även 
omfatta en antropologisk konferensserie, International Hunter- 
Gatherer Conferences, (CHAG) vilken samlats någorlunda regelbun
det under samma period som MiE. Denna konferensserie är en viktig 
del i analysen av vår förförståelse kring mesolitikum eftersom den i 
grunden berör det livssätt som MiE anser sig belysa.

Konferensen MiE har samlats vart femte år sedan 1973 och samt
liga konferenser finns publicerade (Kozłowski 1973; Gramsch 1981; 
Bonsall 1988; Vermeersch 1990; Bintz 1999; Larsson L mil: 2003) (fig 
4.1). Representativiteten är hög, i genomsnitt har forskare från 18 na
tioner från hela Europa deltagit. Däremot kan de enskilda volymerna 
innehålla en delvis besvärande övervikt av arrangörslandets bidrag. 
Detta är i och för sig inte ointressant utan skulle tvärtom kunna ligga 
till grund för en mer djuplodande sociologisk analys av det mesolitiska 
forskningsfältet, men detta faller utanför det aktuella arbetet. Själva det 
faktum att konferensen har hållits i geografiskt vitt skilda områden från 
Warzawa i öster, Edinburgh i väster, Nynäshamn i norr och Grenoble 
i söder gör att den sammantaget ändå ger en god bild över utvecklingen 
av den europeiska mesolitiska forskningen.

Förutom konferensserien Mesolitikum i Europa har jag valt att ta 
med två enskilda publikationer, dels Recent Trends (Rowley-Conwy 
mfl 1987), och dels konferens-publikationen Man and Sea (Fischer 
1995). Dessa två är viktiga bidrag som kompletterar MiE på ett värde
fullt sätt. Recent Trends är ingen konferens utan en samling artiklar 
vars syfte är att betona metoder och tekniker från New Archaeology 
(Rowley-Conwy mfl 1987:1). I inledningen till denna samlingsvolym 
kritiseras konferensserien MiE för att inte tillräckligt ha beaktat dessa 
angreppssätt. Anmärkningsvärt är att volymen ges ut så sent som 1987, 
dvs efter den processuella arkeologins storhetstid. Eftersom verket så 
tydligt motiverar sin tillkomst i förhållande till MiE är den av intresse
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CONTRIBUTIONS TO THE 
MESOLITHIC IN EUROPE

Veröffentlichungen

DBS MUSEUMS FUR UR- UND 
FRÜHGESCHICHTE POTSDAM

Fig 4.1. De sex volymerna från konferensserien The Mesolithic in Europe 
1973-2003.-The six volumes from the series of conferences The Mesolithic 
in Europe 1973-2003.
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i den fortsatta analysen. Man and Sea, som är en konferenspublikation, 
är intressant udfrån att den är ett så pass sent verk och därför bör kunna 
belysa det postprocessuella inflytandet som i övrig arkeologi dykt upp 
från mitten av 1980-talet. Samtidigt får båda verken anses ingå i det 
mesolitiska nätverket eftersom ett flertal av författarna förekommer i 
båda verken och i konferensserien MiE.

Den antropologiska konferensserien CHAG har samlats någorlunda 
regelbundet under samma period som MiE. Konferensserien inleddes 
1966 med den omtalade Man the Hunter- konferensen i Chicago (Lee 
& de Vore 1968), därefter dröjde det till 1978 då konferensen hölls i 
Paris (Leacock & Lee 1982). Konferensen i Quebec 1980 ledde inte 
till någon publikation medan konferensen i Bad Homburg 1983 pu
blicerades (Schrire 1984). 1986 hölls konferensen i London (Ingold mfl 
1988 vol 1&2) och 1990 i Fairfax (Burch & Ellana 1994). Konferen
serna har inte haft samma regelbundenhet som Mesolitikum i Europa, 
inte heller alla har publicerats. Överhuvudtaget ger CHAG-volymerna 
ett mer heterogent intryck, nätverket är lösare sammansatt än MiE. Men 
de publicerade volymerna ger ändå en inblick i hur ämnet utvecklats 
under samma tidsperiod.

Genom den regelbundna publiceringen av konferenserna MiE och 
CHAG har man skapat ett värdefullt tidsdokument. Konferens
volymerna är inte bara fulla med nya fynd, nya idéer och tolkningar, 
de är också ett viktigt dokument över nätverken och deras historia.

4.2 Mesolitikum och arkeologisk teori
Själva regelbundenheten och tidsperioden gör att publikationerna skild
rar en period som omfattar två stora trendbrott (några kallar det 
paradigmskiften) inom europeisk arkeologi: dels skiftet från den be
skrivande, kulturhistoriska, arkeologin till den processuella arkeologin, 
dels skiftet till den postprocessuella arkeologin. Dessa teoretiska 
inriktningar har fundamentalt olika syn på vad arkeologi är och på sy
nen på den Andra. Den processuella arkeologin utvecklades som en 
kritik mot den kulturhistoriska, beskrivande, arkeologin och dess bris
tande insikt i teoretiska frågor och övertro på källmaterialets möjlig
heter att svara på arkeologernas frågor (Hegardt 1997:148). I och med 
den processuella arkeologin ökade den vetenskapliga medvetenheten 
och den Andra blev någon vi måste ta ställning till. Utvecklandet av
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den postprocessuella arkeologin kan mer ses som en konsekvens av 
den inriktning som framförallt Lewis Binford och David Clarke initie
rat, på så sätt att man inte tog avstånd från deras önskan om en ökad 
teoretisk insikt, istället betonade man andra insikter. Man hade också 
en annan människosyn, inspirerad av sociologisk handlingsteori, där 
människan sågs som aktiv, ansvarig och medveten om sina handlingar.

4.2.I Från Clark till Binford. Om skiftet traditionell arkeologi - 
processuelI arkeologi i mesolitisk forskning
Den inledande volymen från 1973 präglas av en förhållandevis tradi
tionell arkeologi där huvudsyftet var att sortera det arkeologiska ma
terialet i tid och rum, ofta under olika kulturetiketter och skriva kul
turhistoria i en beskrivande form. Flera artiklar innehåller oproblema- 
tiserade presentationer av enskilda lokaler eller regioner, ofta i en nor
mativ anda, med syfte att presentera olika kulturella scheman där man 
längs en tidsaxel anger olika kulturer/grupper sorterade efter olika 
geografiska områden. Definitionen av olika kulturer grundar sig of
tast på typologier av främst mikroliter, men även andra föremål eller 
teknologier kan förkomma. Men det finns även en stor del kultureko
logiska bidrag, inspirerade av framförallt Grahame Clarks arbeten, där 
rekonstruktionen av t ex flora, fauna, och vegetation tillmäts lika stor 
betydelse som artefakterna (se t ex Clark 1957).

I volymen förekommer även tre artiklar som är öppet kritiska mot 
den kulturhistoriska mesolitiska arkeologin och uttalar en önskan om 
ett förändrat perspektiv. Kritiken bottnar i en önskan om att arkeo
login ska behandla frågor om t ex ekosystem och antropologiska mo
deller och adaption. Inte helt oväntat kommer detta från forskare med 
ursprung i USA. Det är främst den kulturhistoriska mesolitiska arkeo
login som kritiseras, den ekologiska mesolitiska arkeologin kritiseras 
inte lika tydligt.

Ett sätt att mäta i vilken omfattning den processuella arkeologin, 
efter denna trevande start, utvecklas inom MtE är att studera referen
ser. Valet av referenser säger en hel del om var man hämtar sin inspi
ration ifrån. Om bidragen speglar den generella teoretiska utvecklingen 
inom europeisk arkeologi bör referenserna visa på en processuell do
minans fram till ungefär tidpunkten för konferensen i Edinburgh, 1985. 
Som processuella referenser i det här fallet har jag valt Lewis Binford 
som är den som mest kommit att förknippas med både processuell
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Fig 4.2. Referenser till processuella/postprocessuella forskare i konferensvolymerna. 
- References to processual/postprocessual researchers in the volumes from The 
Mesolithic in Europe.

arkeologi och forskning kring förhistoriska jägar/samlare. Som synes 
i fig 4.2 är det endast enstaka artiklar per volym som refererar till Bin- 
ford och dessutom är det förhållandevis sent, jämfört med den allmänna 
teoretiska debatten inom arkeologin. Merparten av Binfords verk är 
skrivna under 1970-talet och början av 1980-talet men det är först i 
volymen fran 1990 som flest referenser till Binford förekommer. Det 
är också värt att notera att i Man and Sea som är från 1995 förekom
mer det endast någon enstaka referens till Binford.

Binfords önskan om ett närmande mellan arkeologi och socialan
tropologi (Binford 1962:31) har inte heller fått något större genom
slag inom mesolitisk forskning. Endast en eller två författare per vo
lym anger antropologiska referenser. I volymen Recent Trends med sin 
tydliga processuella programförklaring betonas vikten av hur man be
handlar data mer än formulerandet av frågor kring människan som 
social varelse. Det är bara att konstatera att europeisk mesolitisk arkeo
logi inte har anammat det socialantropologiska perspektivet vare sig 
under, eller efter, den processuella arkeologins framväxt. Processuel! 
arkeologi kom istället att påverka mesolitisk forskning i främst tvä hän
seenden, dels gav den en möjlighet att utveckla och fördjupa de 
kulturekologiska resonemangen, dels påverkade den forskarna att börja 
diskutera frågor kring synen på data och hur data skulle behandlas.
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4.2.2 Från Binford till Hodder. Om skiftet processuel! arkeologi - 
postprocessuell arkeologi i mesolitisk forskning
Precis som den processuella arkeologin formulerades som en kritik mot 
traditionell, kulturhistorisk arkeologi så började den postprocessuella 
arkeologin som en kritik mot den processuella arkeologin (Shanks & 
Hodder 1995:4; Hodder 1995:84). Trots detta så saknas i de senaste 
konferensvolymerna artiklar, liknande dem som skrevs 15-20 år tidi
gare, som är öppet kritiska mot den processuella arkeologin och som 
tydligt istället vill söka sin förankring i den postprocessuella arkeologin. 
Kanske idéerna tog en rakare väg vid skiftet mellan traditionell/pro
cessuel! arkeologi eftersom flera av Binfords exempel rörde jägar/sam
lare vilket gjorde det enkelt att överföra idéerna till europeiskt mate
rial. Det fanns också amerikanska forskare som tidigt kom i kontakt 
med processuell arkeologi och som arbetade med europeiskt material 
vilket också underlättade överföringen av idéer. Vägen var betydligt 
krokigare för de postprocessuella idéerna eftersom inget av de första 
arbetena hämtade sitt exempel från jägar/samlare. Den tongivande 
institutionen var Cambridge, England, där väldigt få postprocessuella 
forskare arbetar med mesolitikum, så t ex saknas nästan helt deltagare 
frän Cambridge i MiE. Strukturen i den akademiska världen har större 
betydelse för hur idéer sprids än idéernas ”innehåll”.

Intressant är att flera av de forskare, som har kommit att förknip
pas med den postprocessuella arkeologin och som också haft anled
ning att i alla fall snudda vid mesolitiska frågor i samband med att de 
behandlat förhållanden under neolitikum, alla har valt att stå utanför 
nätverket. Till viss del kan detta förklaras genom att de tydligt placerat 
sig utanför den etablerade mesolitiska världen, i syfte att kunna kriti
sera den. Något förvånande är dock hur man samtidigt okritiskt an
vänder olika antropologiska schabloner som t ex Sahlins överflödssam- 
hälle (Thomas 1999:30) eller det jämlika jägar/samlarsamhället (Tilley 
1996:68f). Likaså utgår Hodder från att den sociala komplexiteten ökar 
under senmesolitikum, även om han inte accepterar adaptiva förkla
ringar till den (Hodder 1990:178£).

Om vi fortsätter att titta på den bild valet av referenser ger, får den 
postprocessuella skolan här representeras av dessa tre arkeologer; I. 
Hodder, C. Tilley och J. Thomas. Här uppträder nu en intressant bild. 
Istället för att efterträda referenserna till Binford, förefaller både de 
processuella och de postprocessuella referenserna följa en likartad
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kronologisk utveckling där båda skolorna har flest referenser i konfe
rensen från Leuven 1990 (fig 4.2). Anmärkningsvärt är att konferen
sen 1995 i Grenoble innehåller så få referenser till någon av inriktninga
rna. Detta speglar troligen mer situationen inom fransk mesolitisk 
forskning (bidrag frän Frankrike utgör 75% av bidragen i volymen) än 
för Europa som helhet.

Det förefaller således som att mesolitisk forskning verkligen har haft 
svårt att ta till sig postprocessuell arkeologi men, vilket kanske är lite 
förvånande, även varit förhållandevis sen med att anamma processuella 
idéer. Kanske speglar detta ett oengagerat förhållningsätt till arkeolo
gisk teori överhuvudtaget. Den processuella synen på samhälle, kultur 
och människan som social varelse har haft svårt att få fäste inom den 
mesolitiska europeiska arkeologin, se t ex Zvelebils kritiska kommen
tar till Man and Sea-symposiet (Zvelebil 1995:421). Det förekommer 
sällan teman som rör sociala frågor. De få artiklar som tydligt anger 
ett syfte att studera sociala förhållanden håller sig kring två teman: 
demografi och frågan om social stratifiering och komplexitet under 
senmesolitikum.

Under 1980- och 1990-talen ökar emellertid intresset för ”det so
ciala”. Detta ”sociala” har också skiftat från den processuella arkeolo
gins betoning av demografi och gruppstorlek och gravar till att mera 
komma att handla om rumsliga dimensioner i en eller annan skala och 
stilistisk variation hos föremål. De senare artiklarna innehåller syften 
som att förstå sociala aspekter, social kommunikation och kritik mot 
uniforma förklaringar. Kulturella normer och uttryck, ses som fakto
rer bakom källmaterialets variation istället för som tidigare anpassning. 
Inledningsvis kritiserades den processuella arkeologin av postproces- 
sualister för att se på människan som passiv och med anpassnings
förmågan som främsta egenskap. Istället ville man nu se människans 
som en aktiv, handlande individ som gjorde medvetna val och som 
skapade mening i sin omvärld (Flegardt 1997:57). Av denna diskussion 
syns det emellertid ingenting i konferensvolymerna. Traditionen att 
ställa platsen istället för människan i fokus är starkare vad man kan tro.

4.3 Mesolitikums essens
När den mesolitiska forskningen börjar fungera som ett nätverk löper 
den också risk att uppfattas som essentialistisk. Som vi sett har den
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mesolitiska forskningen stått lite vid sidan om den allmänna teoretiska 
debatten. Detta är dock mer en beskrivning av dess epistemologiska 
förhållningssätt, inte dess essens. Frågan är om mesolitikum anses som 
något unikt, om det har en självskriven innebörd, och vilken nätverkets 
roll är i reproducerandet av en sådan bild?

När vi börjar formulera frågor om det unika med mesolitikum, dess 
självskrivna innebörd närmar vi oss essentialismen, dvs uppfattningen 
att det i vår värld och i vår arkeologi finns inneboende sanningar och 
att det är forskningens uppgift att blottlägga dessa essenser. Den 
postprocessuella arkeologin karvarit kritisk mot essentialismen främst 
för att den resulterar i mekanistiska förklaringar och att essentialismen 
inte erkänner det historiskt specifika perspektivet (Shanks & Tilley 
1987:120). Genom att inte ta ställning till sådana här frågor riskerar 
man att i sammanställningar som kapitel 3 reproducera vad vi redan 
vet. Om t ex mesolitikums innebörd är beroendet av naturmiljön ris
kerar man också att sådana frågor betonas framför andra frågor.

Frågan är om MiE karakteriseras av en essentialistisk uppfattning 
om mesolitikum? Självklart är själva uppkomsten och upprätthållan
det av nätverket i sig ett tecken på en ömsesidig övertygelse om värdet 
i mesolitikum. Men essens är ingenting som klart och entydigt uttrycks 
i de vetenskapliga texterna. Istället kan man närma sig den mesolitiska 
essensen genom konferensernas sessionsindelning och artiklarnas te
man. Om det finns en gemensam uppfattning om innebörden i be
greppet mesolitikum borde detta synas i t ex val av termer och teman. 
Här är frånvaron av vissa begrepp lika intressant som närvaron.

Indelningen av en konferens i sessioner förmedlar arrangörernas 
uppfattning om vilka ämnen de lägger vikt vid. Sessionsindelning är 
därför inte bara ett administrativt organiserande, en kategorisering av 
en mängd föredrag och artiklar, den förmedlar också ett sätt att lyfta 
fram vissa ämnen som man vill belysa. På så sätt kan sessionsindelningar 
vara ett sätt att se om vissa begrepp och teman återkommer och där
med kanske visar på en essens.

En sammanställning av sessionsteman från konferenspublikatione
rna har gjorts i figur 4.3. Den visar att uppdelningen i sessioner är 
förhållandevis godtycklig. Sessionsteman är nästan alltid unika för den 
enskilda konferensen, det finns bara två konferensteman som återkom
mer, regionala teman och teman kring övergången mesolitikum/ 
neolitikum, dessa teman har återfunnits i 4 respektive 3 av de sex konfe-
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Fig 4.3. Sessionsteman från de olika konferenserna.-Themes of sessions from the 
conferences.
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Fig 4.4. Artikelteman från de olika konferenserna.-Themes of individual papers from the 
conferences.
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rensvolymer som har en sessionsindelning. Det regionala temat kny
ter an till den kulturhistoriska mesolitiska arkeologin och dess episte- 
mologi. Ett undantag är temana i konferensvolymen från Nynäshamn 
2003 där teman berör frågor om ritual/symboler och landskap/territo- 
rialitet, dvs teman som inte funnits med tidigare. Likaså innehåller te
man kring sociala aspekter av mesolitikum fler bidrag i denna volym 
än den från Leuven 1990.

Sessionsindelningar i all ära, men de kanske är mer representativa 
för arrangörsinstitutionerna än för de enskilda författarna. Ofta före
faller placeringen av artiklar under olika teman ske godtyckligt. De 
enskilda forskarnas val av teman för sina artiklar kan kanske ge en mer 
representativ bild av vad mesolitisk forskning handlar om (fig 4.4). Aven 
här är regionala teman vanligast, men här ser man också en liten men 
konstant representation av artiklar med en ekologisk inriktning. Det 
kan handla om resursutnyttjande, ekonomi eller adaption. Likaså finns 
det en konstant del av artiklarna som utgår frän kulturbegreppet/kro- 
nologiska frågor. Sociala teman för de enskilda artiklarna är däremot 
få och ojämnt fördelade över tid. Även här ser man en ändring i och 
med konferensen i Nynäshamn 2000 där flera artiklar behandlar so
ciala och rituella teman. Kanske kan man här se ett trendbrott inom 
mesolitisk forskning. Om det är ett trendbrott eller en enskild händelse 
är dock för tidigt att säga, kommande konferenser får utvisa detta.

Men essens kan också sägas vara det som aldrig nämns i konferens
volymerna, det outtalade. En innebörd är kanske så självskriven att den 
inte ens behöver uttalas. Utifrån ett sådant perspektiv kan man säga 
att det är två teman som aldrig kommer till uttryck, kanske just för att 
de anses så självskrivna. Det rör dels det rörliga levnadssättet och dels 
betonandet av den omgivande naturmiljöns betydelse för formandet 
av samhällen. Dessa två aspekter uttrycks sällan, vare sig som proble
matiska eller som accepterade utgångspunkter. Det är möjligt att vi här 
närmar oss något som kan kallas en mesolitisk essens. Uppfattningen 
om att mesolitikum innebär ett rörligt levnadssätt där ekonomin till 
största delen utgörs av jakt/fiske/insamling är grundläggande för vår 
uppfattning om perioden. Enda gången då dessa frågor i viss mån tas 
upp är i diskussionen kring framväxten av komplexa samhällen under 
senmesolitikum. Eftersom denna diskussion till stor del rör själva de
finitionen av mesolitikum, jämfört med den efterföljande perioden 
neolitikum är det kanske inte så konstigt att man här tvingas tänka över
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vad man lägger i begreppen mesolitikum respektive neolidkum. Att 
man numera oftast accepterar förekomsten av bofasthet under meso
litikum kanske tyder på att man här till viss del tvingats omvärdera 
rörligheten som en orubblig del av mesolitikum.

Uppfattningen om naturmiljöns betydelse för det mesolitiska sam
hället förefaller vara mer orubblig. Naturmiljön utgör en konstant, 
något alltid närvarande. Den har en betydelse för flera olika aspekter 
av livet under mesolitikum. Naturmiljön skapar vissa ramar för t ex 
vilka ekonomiska resurser som kan utnyttjas och därmed även för det 
rörliga levnadssättet. Naturmiljön styr också till viss del hur samhäl
len utvecklas och förändras, bland annat genom att den förändras på 
flera sätt under den här perioden. Teoretiskt återfinner vi detta synsätt 
i flera ”skolor” som t ex neoevolutionism, kulturekologi, men även 
marxism och historiematerialism som båda påpekar de materiella pro
duktionsförhållandenas betydelse för samhällelig reproduktion. Under 
senare år har flera forskare kommit att betona landskapets betydelse 
utifrån ett fenomenologiskt perspektiv. Men även här utgår man från 
att naturmiljön utgör ett verkligt subjekt, likställt med det mesolitiska 
samhället.

I konferensvolymerna är naturmiljön ständigt närvarande i otaliga 
beskrivningar av den dåtida miljön. Oavsett temat för de olika artik
larna så ingår nästan alltid en rekonstruktion av den fysiska miljön. Inte 
minst är detta tydligt i alla regionala presentationer. I beskrivningen av 
nya undersökningar, nya lokaler ingår alltid en beskrivning av den då
tida miljön, något som är lika självskrivet som att presentera fynd, 
anläggningar eller andra undersökningsresultat. Här kan man verkli
gen tala om en mesolitisk essens. I vetenskapliga texter om t ex vikinga
tida samhällen är det inte alls lika självklart med beskrivningar av natur
miljön. Naturmiljöns betydelse är också tydlig i Optimal Foraging 
Theory (OFT)» dvs att människan alltid strävar efter att så effektivt 
och rationellt som möjligt utnyttja tillgängliga resurser, dvs energi
omsättningen i landskapet (se t ex Betonger 1991). OFT är ett sätt att 
förtydliga förhållandet mellan den mesolitiska människan och den 
omgivande naturmiljön. Teorin har under senare år kritiserats (Keene 
1983). Främst riktas kritiken mot att termer som rationalitet och ef
fektivitet är termer som är socialt och kulturellt konstruerade i vår tid 
och vars giltighet i en förhistorisk situation kan ifrågasättas. Effektivi
tet kan inte alltid mätas i utbyte av energi, inte heller är alltid en individs
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behov desamma som samhällets. Kritiken betonar vikten av att inte 
överföra moderna värderingar men den ifrågasätter inte egentligen 
själva kärnan i OFT, nämligen förhållandet mellan naturmiljön och det 
mesolitiska samhället.

Jag anser att uppfattningen om naturmiljöns betydelse för det 
mesolitiska samhället är en form av essentialism, mesolitikums själv
skrivna innebörd ligger i dess förhållande till naturmiljön. Detta har 
också lett till mekanistiska förklaringar som adaptionens betydelse för 
samhälleliga förändringar. Jag vill också hävda att det är detta som lig
ger bakom svårigheterna att tydligare formulera teoretiska och meto
diska instrument för studiet av sociala aspekter av mesolitiskt liv. Om 
man hela tiden återvänder till naturmiljöns betydelse för såväl ekono
miska förhållanden som sociala sådana kommer vi oundvikligen att 
hamna i mekanistiska förklaringar.

Att kritisera mesolitisk forskning för dess syn på naturmiljöns be
tydelse är verkligen att balansera på en knivsegg. Det är ingen slump 
att mesolitisk arkeologi hade ett uppsving under 1960- och 70-talen 
när miljöfrågorna på allvar började diskuteras i samhället och när kon
sekvenserna av miljöförstöringen började bli uppenbara. Att nu säga 
att miljön saknar betydelse tyckas vara som att svära i kyrkan. Men vårt 
förhållande till naturmiljön är komplext. Det är en sak att samhällsut
vecklingen mer och mer kommit att påverka vår omgivande naturmiljö 
på ett negativt sätt och att en viktig politisk fråga i dag är hur vi kan 
skapa ett mera balanserat förhållande till vår miljö. Det är en helt an
nan sak att tillskriva en förhistorisk period ett till stora delar oreflekterat 
förhållningssätt till naturmiljön.

4.4. Slutsats
Efter att ha studerat konferensserien MiE står det klart att min egen 
förförståelse är en del i det etablerade nätverket. Genom att använda 
nätverksbegreppet blir det tydligt hur bilden av mesolitikum reprodu
ceras utifrån en gemensam vetenskapstradition. Denna tradition kan 
karakteriseras som en traditionell kulturhistorisk arkeologi med en del 
nyevolutionistiska inslag, där sorterandet av data i tid och rum utgör 
en väsentlig del. Epistemologiskt karakteriseras den av en kumulativ 
kunskapsuppbyggnad, där t ex vita fläckar på kartan upplevs som pro
blematiska. Man värderar också empirin högt. Historiskt sett har me-
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solirikum först uppfattats som en kronologisk period, definierad i tid 
och rum utifrån ett urval av artefakttyper, därefter har det mer och mer 
kommit att uppfattas som en period av anpassning till i första hand 
naturmiljön. Uppfattningen om naturmiljön som styrande för ekono
misk och social organisation är det närmaste man kan komma en meso- 
litisk essens. I kombination med att man dessutom i ett tidigt skede 
inte uppmärksammat sociologiska/antropologiska perspektiv på män
niskan som social varelse har medfört att man också har dåliga teore
tiska och metodiska instrument att angripa sådana frågor. Ett mer aktivt 
förhållningssätt till arkeologisk teori är också nödvändigt för att und
vika att det mesolitiska nätverket ska stagnera. Framförallt behövs en 
reflektion över vårt förhållande till studieobjektet. Hur ser vi egentli
gen på dem vi säger oss studera?

4.5 En jämförelse mellan arkeologins och 
socialantropologins syn på de Andra
Trots en likartad utveckling under 1960- och 70-talen så sker det un
der 80- och 90-talen förändringar inom jägar/samlarforskningen inom 
socialantropologin på ett sätt vars motsvarighet inte går att finna inom 
MiE. Förändringarna rör fundamentala frågor som synen på jägar/ 
samlare och den egna forskningens ontologiska status.

Under 1980-talet initieras en debatt inom socialantropologin som 
senare har blivit känd under namnet revisionistdebatten. Flera fors
kare kom att kritisera synen på jägar/samlarsamhällen som statiska och 
som representativa för hur förhistoriska samhällen kan ha gestaltat sig 
(se t ex Wilmsen 1989). Dessa åsikter publicerades i konferensvolymen 
1984. Flera av författarna argumenterade här för att jägar/samlar- 
samhällen inte är att se som nu levande isolerade ”stenåldersmänni
skor”. Istället har dessa samhällen en egen historia, och de har oftast 
haft komplicerade relationer till omkringliggande samhällen under lång 
tid innan de blivit föremål för socialantropologiska fältarbeten (för en 
mer ingående diskussion om revisionistdebatten inom antropologin 
se H. Knutsson 1995:911). Revisionistdebatten är även synlig i voly
men från 1986. I denna volym finns en självreflekterande inledning 
och även titlarna pä de olika avdelningarna andas en förändrad syn på 
jägar/samlare med titlar som ”Equality and Domination”, ”Symbols and 
Representations”, ”Tower and Ideology” m fl.
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Forskningen kring jägar/samlare har varit mer självreflekterande än 
den mesolitiska arkeologin. Man har ifrågasatt både definitionen av 
jägare/samlare och synen på dessa grupper. En av anledningarna till 
detta är säkert att det tidigt hos flera antropologer fanns ett samtida 
politiskt engagemang i frågor rörande ursprungsbefolkningarnas rät
tigheter. Detta är tydligt redan i de tidiga volymerna. En av underav
delningarna i CHAG-volymen från 1982 är Contemporary Political 
Struggles. Författarna har här alla mycket tydliga ställningstaganden för 
ursprungsbefolkningarna i deras kamp för förändrade levnadsvillkor. 
Jägare/samlare blir inte bara symboler för ett förhistoriskt sätt att leva, 
de blir i högsta grad nu levande människor med åsikter om hur de vill 
leva sina liv. Denna förankring i samtiden har troligtvis haft en avgö
rande effekt pä hur synen på jägare/samlare utvecklats. Det har också 
medfört en distansering från arkeologin.

Socialantropologin kan, till skillnad från den mesolitiska forsk
ningen, inte uppfattas som stagnerad eller teoretiskt oengagerad. 
Revisionistdebatten är ett exempel på hur man inom disciplinen har 
ifrågasatt sin egen syn på de Andra. Orsaken till detta står förmodli
gen att finna i ämnets tidiga politiska engagemang för ursprungsbe
folkningarnas rättigheter. Även om detta engagemang säkerligen inte 
engagerat alla antropologer så har det bidragit till en mer själv
reflekterande hållning. Socialantropologin visar här vilken betydelse det 
har för samhällsvetenskapliga/humanistiska ämnen att inte isolera sig 
från samtiden utan att genom kritik av den egna disciplinens kultur 
kunna förändra sin egen förförståelse. Både postprocessualismen inom 
arkeologin och revisionistdebatten i socialantropologin har ett gemen
samt ursprung utanför respektive disciplin. De är båda exempel på en 
postmodern samhällssyn där framsteg, vetenskapliga eller teknologiska, 
värderas annorlunda än tidigare, där meningsbärande symboler nu och 
då betonas, där makt är ett begrepp som diskuteras inom vitt skilda 
discipliner (Hodder 1989:651). Betydelsen av arkeologins samtids
relevans är inte bara en fråga om hur arkeologin kan påverka det om
givande samhället, det är i lika hög grad en fråga om hur vår samhälls
syn påverkar vår arkeologi.
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4.6 Att förstå den Andra - en konstruktivistisk syn på 
mesolitikum
Den mesolitiska arkeologin, så som den kommer till uttryck i MiE har 
kommit att alltmer distansera sig från sin samtid. Har man därmed 
också distanserat sig från de Andra, skapat ett avstånd mellan vi och 
dem? Man kan säga att den mesolitiska forskningen präglas av ett 
modernistiskt forskningsideal där rationalitet spelar en stor roll. Uti
från detta perspektiv har man försökt göra den Andra till den Samma. 
Att göra den Andra till den samme kan tyckas positivt, det minskar 
avståndet mellan dem och oss. Men detta synsätt är inte utan problem. 
Processen med att göra den Andra till den Samma kanske blir tydli
gare om vi ser hur den utvecklas i ett historiskt perspektiv.

Termen mesolitikum myntades under slutet av 1800-talet men fick 
genomslag först under första hälften av 1900-talet. Perioden sågs främst 
som en kronologisk sådan, även om man hade problem med att passa 
in den i dåtidens socioevolutionism. Människans sociala utveckling från 
paleolitiska renjägare till neolitiska bönder var tydlig, utan omvägen över 
mesolitikum, som snarare sågs som en tillfällig tillbakagång i social 
utveckling (Zvelebil 1998:2f). I samband med utvecklingen av neo- 
evolutionismen inom amerikansk antropologi under 1950- och 1960- 
talen kom man istället att betona samhällets strävan efter jämvikt, bland 
annat genom adaption (Persson 1999:672). Dessa idéer anammades 
av New Archaeology, där den ekologiska adaptionen kom att få en 
särskild betydelse (Jensen & Karlsson 2001:19). Människans försörj- 
ningsstrategier sågs som avgörande för den sociala strukturen (se t ex 
Bin ford 1962).

Bakgrunden till begreppet mesolitikum och synen på den Andra kan 
ses som en konstruktion med rötter i 1700- och 1800-talens vetenskaps
historia. Redan under 1700-talet börjar uppfattningen om vi och de 
Andra att ta form, under denna tid formas också en del av det som 
sedan kom att bli en del av den mesolitiska essensen, uppfattningen att 
ägande och produktion är vital för att förstå andra människor 
(Płuciennik 2002). Uppdelningen i vi och de Andra tog fart i och med 
kolonialismen som skapade en medvetenhet om människor som levde 
under andra förutsättningar än den västerländska människan. Detta sker 
samtidigt som vetenskapen tog över mycket av tolkningarna av vårt 
ursprung från religionen. Människorna som kolonialisterna mötte kom
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att bli ett mycket mer konkret bevis på vårt ursprung än de alternativ 
som religionen hade presenterat. Samtidigt kom uppfattningen om dem 
att präglas av dåtidens uppfattning om att jordbruk, ägande och pro
duktion var viktiga faktorer för att förstå och även moralisera över både 
oss själva och de Andra (Płuciennik 2002). Denna uppfattning om eko
nomiska faktorer som styrande kom att prägla försöken att göra den 
Andra till den Samma. Genom att betona försörjningsstrategierna sud
dades också gränsen ut mellan paleolitikum och mesolitikum och båda 
kom att samlas in under paraplybegreppet jägare/samlare. I arbetet med 
att göra den Andra till den Samma, dvs använda samma måttstock har 
man i förhållandet till jägar/samlare lyckats skapa ett avstånd. Att göra 
den Andra till den Samma innebär inte att betona likheterna. Istället 
anser vi oss ha tolknings företräde när den Samma ska definieras. Ge
nom att definiera samhällsformer t ex utifrån deras ekonomi skapar man 
också ett avstånd mellan de som delar samma ekonomi och dem som 
inte gör det. Processen med att göra den Andra till den Samma inne
bär i det här fallet paradoxalt nog en distansering.

4.6.1 Mesolitikum och vårt ursprung
När det gäller mesolitikum och den Andra kan detta möte utveckla en 
mer uttalad existensiell dimension i och med uppfattningen att vi har 
att göra med vårt eget ursprung. De båda disciplinerna arkeologi och 
socialantropologi förenas i studiet av paleolitikum/mesolitikum res
pektive jägare/samlare i ett gemensamt intresse av mer existentiell ka
raktär. Vem är jag, vilka är vi? En väsentlig del av svaret på dessa frå
gor utgår från uppfattningar om vårt ursprung. Tankar kring männis
kans ursprung anses vara en universell mänsklig egenskap (Rudebeck 
2000:3). Under lång tid hade religionen tolkningsföreträde i dessa frå
gor men sedan upplysningstiden har vetenskapen mer och mer kom
mit att ta över rollen som uttolkare av vårt ursprung. Vetenskapen 
besvarar frågor kring vårt ursprung på i huvudsak två sätt, civilisations- 
kritiskt och utvecklingsoptimistiskt (Höyris 1996:41). Utvecklings- 
optimistiska uttalanden refererar ofta till den teknologiska utvecklingen 
och konsekvenser av denna. Under debatten inför den svenska folk
omröstningen om kärnkraften 1980 framfördes argument som att utan 
kärnkraft återgår samhället till en stenåldersnivå. Likaså har det i nu
tida krigssituationer förekommit uttalanden som ”bomba dem tillbaka 
till stenåldern”. Stenåldern representerar här något vi har lämnat bakom
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oss och som vi helst inte vill återvända till, men vi har den teknolo
giska kompetensen att förflytta våra ovänner dit.

Det civilisationskritiska perspektivet är inte något 1900-talsfenomen 
som vuxit fram i samband med en ökad medvetenhet om t ex miljö
förstöring, man finner civilisationskritik redan i Rousseaus verk under 
1700-talet (Rudebeck 2000:82). Gemensamt för civilisationskritikerna 
är istället känslan av att på vägen ha förlorat något väsentligt, något 
ursprungligt. Tydliga civilisationskritiska arbeten är H. Knutsson (1995) 
och Tilley (1996), där det förflutna, i detta fall mesolitikum, ges karak
tären av ett ”förlorat paradis”. Valet av vilken ståndpunkt man anam
mar beror huvudsakligen på den individuella samhällssynen samt det 
rådande samhällsklimatet, mer än de arkeologiska forskningsresulta
ten. I frågor kring vårt ursprung är vi oss själva närmast och vår ar
keologiska forskning är sekundär.

Oavsett vilket av de två perspektiven vi anlägger på vårt ursprung 
så skapar vi även här ett avstånd mellan oss och de Andra som närmar 
sig exotism. För att öka möjligheterna att nå en förståelse grundad på 
det arkeologiska materialet kanske man måste ställa sig utanför ur- 
sprungsperspektivet, vare sig det är civilisationskritiskt eller utvecklings- 
optimistiskt. Vi måste separera de existentiella frågorna kring vårt ur
sprung från arkeologiska konstruktioner som t ex perioden mesoliti
kum. Genom att istället anta ett mer konstruktivistiskt förhållnings
sätt till mesolitikum förlorar perioden karaktären av ursprung och 
kommer mer att jämställas med vår moderna omvärld, även den kan
ske en konstruktion.

4.6.2 Att möta den Andra
Den postprocessuella arkeologin har angripit förhållandet till den Andra 
på ett annat sätt än genom att göra henne till den Samma. Genom att 
betona vikten av dekonstruktion och påverkan av moderna västerländ
ska värderingar har man istället försökt göra den Andra till den An
dra, någon annorlunda, någon olik oss själva, någon som i sin olikhet 
låter oss möta oss själva (Hodder 1995:191). Arkeologin handlar ju till 
stor del om relationen mellan oss själva och de Andra och i den post
processuella diskussionen har man förtydligat de två enheterna. Men 
man gör det genom att förtydliga hur vi inte kan göra den Andra till 
den Samma utan just låta henne vara den Andra. Återigen har man 
skapat ett avstånd, betonat skillnaden.
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Genom att betona hur annorlunda vi är jämfört med de Andra, blir 
dessa något främmande, något svårförståeligt, även om vi ser det an
norlunda som något positivt. Själva dåtiden, det förflutna ses som något 
annorlunda, något som vi för evigt lämnat bakom oss, ”The past is a
foreign country......and they do things differently there” (Loewenthal
1996:206). Detta synsätt försvårar möjligheterna till förståelse då en 
viktigt komponent i epistemologisk förståelse är likhet, igenkännande 
(Gadamer 1994:260). Utgående från att förståelse är av central bety
delse för kunskapsproduktionen så riskerar just detta avstånd att för
svåra försöken att nå någon förståelse om människor i andra livs
situationer. Men genom att betona likheter i stället för skillnader ris
kerar vi å andra sidan att hamna i vad som inom antropologin kallas 
”presentism”, en överföring av moderna värderingar och förhållnings
sätt till andra samhällen (Ingold 1996:203f).

Låt oss för ett ögonblick lämna den arkeologiska dåtiden och istäl
let se hur vi förhåller oss till vår egen dåtid. Är den annorlunda, för 
evigt förlorad, eller är den med oss som minnen, något som format 
oss till dem vi är idag? Minnen är mer än bara bilder, bundna i tid och 
rum, bilder av våra sommarlov och barndomens jular. Minnen är också 
förkroppsligade i vårt sätt att föra oss i samhället, en lärdighet vi har 
skaffat oss under årtusenden. Sådana förkroppsligade minnen gör att 
vi känner oss hemma i omvärlden, att andra människors beteenden 
upplevs som meningsfulla och förståeliga (Ingold 1996:203). Dåtiden 
är något vi bär med oss, inte något vi lämnat bakom oss. När vi be
skriver/tolkar det mesolitiska samhället gör vi det i för oss begripliga 
termer. Vi kan inte förhålla oss till det utan att till viss del tillskriva det 
likheter med oss själva, utan igenkännande blir det obegripligt. För att 
undvika att ramla i presentismfällan krävs dock självreflektion och en 
medvetenhet om modern västerländsk vetenskapstradition.

Är detta då ett olösligt problem? Förhållandet till den Andra kom
mer alltid att vara en viktig punkt inom arkeologin. Genom att reflek
tera över vårt förhållande till den Andra förtydligar arkeologin en del 
av sin samtidsrelevans. De Andra är inte bara förhistoriska personer 
och individer vars materiella spår vi arkeologer försöker tolka. Den 
Andra är mer metafysisk än så, hon är tidlös, det handlar lika mycket 
om att förstå människor i det mesolitiska samhället för flera tusen år 
sedan som att relatera till människor vi möter idag, hur annorlunda de 
än kan te sig. Återigen kan vi knyta an till arkeologins samtidrelevans.
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Vårt förhållande till de Andra påverkas inte bara av vår uppfattning 
om ett förhistoriskt samhälle, det är ett förhållningssätt som vi skapar 
i vårt eget samhälle, utifrån våra värderingar och inställningar till män
niskorna omkring oss.

4.7 Sammanfattning
Kapitlet har varit ett försök att distansera mig själv från den mesolitiska 
forskningen och anlägga ett utanförperspektiv för att på så sätt för
söka förtydliga min egen förförståelse av dels mesolidkum och dels 
vårt förhållande ull de Andra. Mesolitisk forskning kan ses som ett nät
verk, en kultur, något som är utmärkande för sociala och humanistiska 
discipliner. Ett sådant synsätt öppnar också möjligheterna att genom 
ett utanförperspektiv få en ökad förståelse för mina egna frågeställ
ningar och tolkningsramar. Genom att studera det mesolitiska nät
verkets materiella representation, konferensserien Mesolidkum i Eu
ropa (MiE) kan man se hur den mesolitiska arkeologin förhållit sig till 
den allmänna arkeologiska debatten, från den traditionella, kulturhis
toriska arkeologin, via den processuella arkeologin till den postpro- 
cessuella arkeologin. Studien visar att mesolitisk arkeologi inte är så 
utpräglat processuel! som jag inledningsvis antog. Man har endast ta
git upp delar av den processuella arkeologin medan andra delar läm
nats därhän. Det är framförallt sociala frågor som inte anammats. Detta 
har medfört att man har dåliga redskap både teoretiskt och metodiskt 
att angripa sociala frågor. Istället har forskningen mer fokuserats på 
de materiella lämningarna i sig än på människorna som lämnade dem. 
Därmed har mesolitikumforskningen fjärmat sig mer och mer från den 
övriga samtida arkeologiska debatten i Nordeuropa men även från 
socialantropologisk forskning kring jägar/samlare. Om den mesolitiska 
arkeologin framställs som teoretiskt oengagerad gäller inte detsamma 
för antropologisk forskning. Där ser man ofta tydliga exempel på att 
analyser förankras i sociologiska och antropologiska teorier.

Vår syn på mesolidkum inbegriper också vår syn på de Andra ur en 
mer metafysisk synvinkel. Mötet med den Andra har tagit sig två for
mer, dels att göra den Andra till den Samma, dels att låta den Andra 
vara annorlunda. Båda dessa synsätt leder dock till en distansering av 
oss som subjekt och den Andra som objekt. Istället bör vi försöka möta 
den Andra, att göra henne begriplig för oss i sin annorlundahet. Ett
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sätt kan vara ett konstruktivistiskt förhållningssätt till saker som t ex 
mesolitikum. På så sätt undviker vi att fastna i existentiella frågor som 
rör vårt ursprung.

För att kunna gå vidare i arbetet med att försöka förstå den bipolära 
reduktionsmetodens betydelse i det mesolitiska samhället i Skärgård
sområdet krävs att arbeta fram ett bättre teoretiskt och metodiskt un
derlag för sociala frågor. Utgångspunkten måste dock vara att undvika 
att reproducera någon form av mesolitisk essens.
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Kapitel 5

Från aktivitet till handling
Ett försök att ”socialisera” mesolitikum

Det finns två syften med det här kapitlet. För det första är det så här 
långt i avhandlingen dags att försöka konkretisera några av tankarna 
kring social dynamik som jag skissade på i inledningen. Det andra syf
tet är att lägga grunden för nästa kapitel om teknologins sociala di
mension. Dessa två syften förenas i och med att de båda berör frågor 
kring social reproduktion.

För att förstå hur teknologin har använts i ett samhälles sociala re
produktion måste den kombineras med en sociologisk teoribildning 
(Dobres & Hoffman 1994:214). Utan en förståelse för de sociala fak
torer som formar människors handlingar, teknologiska eller andra, blir 
arkeologin bara cn beskrivning av förhistoriska fenomen som föremål, 
kulturer och processer. 1 det föregående kapitlet har jag försökt peka 
på ett par aspekter av mesolitisk forskning som jag uppfattar som pro
blematiska när det gäller vår förståelse av det mesolitiska samhället i 
allmänhet och dess sociala struktur i synnerhet. Den mesolitiska pe
riodens roll som förmedlare av existentiella frågor kring vårt ursprung 
kombinerat med en alltför mekanistisk syn på naturmiljöns betydelse 
upplever jag som begränsande för möjligheterna att utveckla idéer kring 
social dynamik och förståelse av dels det mesolitiska samhället och dels 
de materiella lämningarna och därmed de ”krafter” som reproducerar 
och förändrar samhället. Om den minskade betydelsen av den bipolära 
reduktionsmetoden runt 4500 f Kr ska kunna förstås utan att för den 
skull reproducera den mesolitiska arkeologins traditionella materialisti
ska och neoevolutionistiska tolkningar måste man hitta nya vägar. För 
att utveckla förståelsen av teknologisk förändring som en dimension 
av social reproduktion krävs en tydligare bild av hur vardagliga aktivi
teter, som redskapstillverkning, kan ges mening i termer av social in
teraktion.
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5.1 Social dynamik
Grundidén för ett samhälle och för begreppet social är inte den en
samma individen utan tanken att flera individer samverkar, dock inte 
alltid mot samma mål. Centralt för frågor kring social dynamik och 
social praktik är samspelet mellan människor. Inom sociologin finns 
två ledande traditioner som båda har sina olika teorier om hur samhäl
let reproduceras, konfliktraditionen och konsensustraditionen. Dessa 
båda traditioner är knutna till två centralfigurer inom sociologin, Weber 
och Dürkheim (Collins 1994; Hegardt 1997:225). Den weberianska 
skolans grundtes är att samhället består av en mängd individer och 
grupper som alla eftersträvar olika mål. Makt och dominans blir cen
trala teman eller för att använda Webers egna ord: ’ man rules over 
man”, han använder begreppet Herrschaft (auktoritet, styre, makt); 
(Weber 1983). I motsats till detta kan man ställa Dürkheims sociologi 
som betonar ritualer och symbolers betydelse för hur samhället repro
ducerar sig självt (och därmed aktivt motverkar intressemotsättningar) 
och hur social jämvikt uppstår. Även om Weber, och även Marx som 
tillhör konflikttraditionen (Ortner 1984:147), främst kom att koncen
trera sig på framväxten av klassamhället och kapitalismen, menar han 
att människan har en inneboende politisk drivkraft, det är en ound
viklig del av hennes existens (Lassman 2000:83; Lundquist 1983:xvi). 
Webers betoning av individuella konflikter som centrala för samhälls
utvecklingen skiljer sig dock från Marx som i stället betonar klas
samhället betydelse. Om man följer Webers tankar så är auktoritet 
(Herrschaft) en del av alla människors existens, oavsett samhällsform. 
Det handlar om vilka möjligheter en person har att driva igenom sin 
vilja i en given social relation. Formerna för hur olika maktrelationer 
utövas kan dock variera. Motsättningar mellan olika intressegrupper 
förekommer i alla samhällen inklusive de mesolitiska. I mesolitiska 
samhällen kan man tänka sig intressemotsättningar mellan grupper 
definierade enligt t ex genus/ålder. Spänningen mellan sådana grup
per skapar en dynamik. Denna dynamik är också en betydande faktor 
i skapandet av de materiella lämningarna, men där de materiella 
lämningarna samtidigt är en del av den struktur som i sig omskapar 
samhället.

Huvuddelen av kapitlet ägnas åt att formulera ett ramverk där den 
sociala dynamiken som uppstår genom människor och deras handlingar 
också aktivt medverkar till förändring. Att slå kvarts, måste vi anta, var
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en ofta förekommande handling, något som ingick i människans var
dag. Som del i det dagliga livet engagerade det flera människor, inte 
bara som utövare av olika reduktionsmetoder utan även som åskådare, 
förbipasserande, förmodligen även lärlingar (utan att för den skull till
skriva mesolitikum förekomsten av ett institutionaliserat lärlingsskap) 
eller kanske främst alla de som delade stensmedernas vardag på bo
platserna. Genom att just vara en del av det vardagliga livet får kvarts
bearbetning en central roll i den sociala reproduktionen. Men den var
dagliga sociala reproduktionen är inte statisk utan innehåller en dyna
mik mellan olika intressegrupper. I det mesolitiska samhället kan be
greppen hushåll och genus ses som exempel på sådana intressegrupper, 
vilket leder till en diskussion kring begreppet social identitet. En vik
tig del för analysen är också hur det arkeologiska materialet, framför 
allt s k mas smaterial, ska förstås.

Det är inom detta ramverk som den förändring som samhället ge
nomgår omkring 4500 f Kr ska ges mening. Den bipolära reduktions
metodens minskade betydelse kan ur detta perspektiv inte tillskrivas 
ett enkelt orsakssamband som t ex en anpassning till nya ”funktionella 
behov” i samband med sociala/klimatologiska förändringar. Istället bör 
den kanske mer ses som ett materiellt uttryck för förändringar i den 
sociala reproduktionen, förändringar som också empiriskt sett är mer 
svårfångade. Sådana sociala förändringar kan t ex vara resultat av po
litiska förskjutningar mellan olika intressegrupper.

5.1.1 Egalitära begränsningar
Gemensamt för civilisationskritikern och utvecklingsoptimisten är att 
de båda ofta kategoriserar jägare/samlarsamhällen som egalitära. För
utom förekomsten av egalitära samhällen antas också jägare/samlare
samhällen karakteriseras av mobilitet samt en enkel social organisation. 
Termen egalitär har två definitioner, dels en ekonomisk där termen 
avser en jämlik tillgång till resurser, dels en social definition där ter
men avser förhållandet mellan antalet prestigefyllda positioner och 
antalet möjliga kandidater till dessa positioner (Nordquist 2001:21f). I 
egalitära samhällen finns ingen social stratifiering som bygger på t ex 
arvsrätt. Begreppet jägare/samlare är dock inte helt oproblematiskt. 
Att jaga och samla anger bara hur man skaffar sin föda, inte hur man 
lever sitt liv. Två begrepp som har satts i samband med jägare/samla
res sociala organisation är frågan om återbäring/lagring (Woodburn
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1980) och fördelningen av resurser. Grunden för denna samhällssyn 
bygger på att fördelningen av resurser i samhället anses vara grund
läggande för den sociala strukturen i egalitära samhällen.

Kärnan i problemet är i vilken utsträckning ekonomiska, eller ma
teriella, förhållanden kan anses vara styrande för ett samhälles sociala 
organisation, dvs en i huvudsak materialistisk syn där ekonomiska fak
torer som t ex produktions förhållanden ansetts ha en avgörande in
verkan på social struktur. Man kan kritisera denna ekonomiska deter
minism på två punkter. För det första kan vi inte utgå från att materi
ella resurser tillmättes samma betydelse då som nu, inte ens vad som 
definieras som resurs är självklart. Marilyn Strathern har utvecklat denna 
kritik och pekat på att t ex varor/gåvor inte utgör centrum för trans
aktioner i jägar/samlarsamhällen. Istället är det tjänster som är det 
centrala och varor/gåvor ses bara som instrument för tjänster mellan 
personer (Strathern 1988:138). Jag instämmer här med Strathern i att 
antagandet att en resurs alltid är av materiell karaktär är en överföring 
av västerländska värderingar. För det andra så genom att rubricera 
samhällen som egalitära signalerar man frånvaron av någon form av 
social dynamik. Genom att använda termen egalitär, som onekligen är 
positivt laddad (”all men are equal” osv), så antyder man dessutom att 
ett sådant system är friktionsfritt, den naturliga ordningen (Wiessner 
2002:234f). Istället är egalitet något som hela tiden aktivt måste bibe
hållas. Polly Wiessner har visat att egalitära samhällen uppvisar allt annat 
än enkla sociala strukturer (Wiessner 2002). Det är i relationerna mel
lan struktur och aktör som varierade och komplexa samhällsinstitu
tioner uppstår. Sådana institutioner syftar till att försäkra den egalitära 
samhällsformens fortlevnad och uppstår genom konkurrens mellan 
olika individer eller grupper. Konkurrensen sker dock mellan grupper 
som betraktas som likvärdiga, t ex mellan olika klanledare. Wiessners 
analys visar att egalitära samhällsformer inte utesluter en intern social 
dynamik och att denna sociala dynamik är central för förändringar i 
samhället. Termen egalitär kombineras inte med teman som makt, 
dominans eller förtryck, istället ses den som deras motsats. Genom att 
rubricera ett samhälle som egalitärt riskerar man därför att förenkla 
eller rent av att undvika frågor kring social struktur och dynamik. 
Egalitetsbegreppet har därför kommit att bli ett effektivt hinder för 
forskare att närmare studera frågor kring social dynamik i jägare/ 
samlarsamhällen.
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5.1.2 Senmesolitisk komplexitet
Nära knutet till frågan om egalitära samhällen är frågan om komplexa 
jägare/samlarsamhällen. Under 1980-talet initierades en debatt om 
social komplexitet under senmesolitikum, ibland kallad komplexitets- 
debatten (Linder 1997:9). Incitamentet till debatten kan man spåra till 
amerikansk antropologi under 1980-talet. Genom jämförelser med 
avsevärt mer komplexa jägar/samlarsamhällen, bland annat med ex
empel från nordamerikanska nordvästkusten (Price & Brown 1985; 
Price & Lineman 1995), ifrågasattes den traditionella bilden av jägare/ 
samlare som mobila grupper med en enkel social organisation. Inom 
den skandinaviska arkeologin introducerades begreppet komplexa 
jägar/samlare genom den amerikanske arkeologen Douglas Price ar
beten. Han identifierade komplexa jägar/samlar-samhällen inom den 
senmesolitiska Ertböllekulturcn i Danmark (Price 1985; Gebauer & 
Price 1992). Senare kom han att utveckla detta i en diskussion kring 
relationen mellan jordbrukets införande och uppkomsten av social 
ojämlikhet (Price 1995). Termen komplexa jägar/samlarsamhällen har 
numera kommit att användas för att beskriva samhällen som mer eller 
mindre tillämpar någon form av social stratifiering och territorialitet 
och med en ekonomi baserad på jakt/fiske/insamling (Price & Brown 
1985). De materiella uttrycks formerna av komplexitet anses vara 
befolkningstäthet, bofasthet, lagring av resurser, avancerad teknologi, 
ekonomisk intensifiering samt långväga handel (Price 1985:358; Price 
1995:141).

Förekomsten av komplexa samhällen under senmesolitikum före
faller idag vara etablerad och oomtvistad (se t ex Rowley-Conwy 1999, 
2001; Zvelebil 1998). Kritiska röster har dock hörts (t ex H. Knutsson 
1995; Tilley 1996; Larsson 1995; Nordqvist 2001). Uppenbarligen finns 
det en konflikt mellan å ena sidan civilisationskritikernas idéer om ”det 
förlorade paradiset” och föreställningar om social ojämlikhet under 
senmesolitikum.

Komplexitetsdebatten har haft en avgörande betydelse för hur vi 
idag ser på de senmesolitiska samhällena. Genom exemplen från Syd- 
skandinavien har man visat hur man kan arbeta med frågor kring so
cial organisation under mesolitikum. Komplexitetsdebatten har med
fört att det senmesolitiska samhället kommit att bli tydligare i termer 
av social organisation. Det går dock inte att komma ifrån att komplexi
tetsdebatten till stor del präglats av ett materialistiskt förhållningssätt
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påverkat av neoevolutionism och kulturekologi. Det kulturekologiska 
perspektivet tar sig uttryck i en övertygelse om adaptionens betydelse 
i utvecklingen av den komplexa samhällsformen (Rowley-Conwy 
1995:140; Price 1995:134). Människans samhälleliga utveckling före
faller ske stegvis på vägen mot det samhälle i vilket vi själva lever. Ut
gångspunkten är närmast teleologisk genom sin strävan att förklara 
fenomen som t ex jordbrukets införande med ett historiskt skeende, 
nämligen den senmesolitiska komplexiteten. Det kan ses som ett ex
empel på vad som kan kallas bakåtskrivningens dilemma, att söka or
saken i det förflutna (Drugge & Johansson 1997:12,25). Ur ett sådant 
perspektiv blir de historiska skeendena ett villkor för det senare feno
menet, dvs själva grunden för ett evolutionistiskt tänkande.

Trots att komplexitetsdebatten har lyckats ”socialisera” senmesoli- 
tikum och gjort senmesolitiska människor socialt komplexa finns det 
dock flera obesvarade frågor, bortsett från mer övergripande problem 
kring vilka mekanismer som verkar för förändring av ett egalitärt sys
tem. Vad vet vi om samhällena innan de blev komplexa? Det vore olyck
ligt om resultatet blev att större delen av den mesolitiska perioden läm
nas därhän, ointressant och outforskad eftersom den följaktligen kan 
rubriceras som enkel och okomplicerad (och därmed ursprunglig, 
”naturlig”) med avseende på social organisation och struktur. Och vad 
händer när andra regioner tränger sig in i komplexitetsdebatten, hur 
regionalt är fenomenet? Från ett mellansvenskt perspektiv saknas t ex 
flera av de traditionella materiella uttrycksformerna för social komplexi
tet. Bland annat så försvinner här de riktigt stora boplatserna under 
senmesolitikum, det är mindre teknologisk variation och den marina 
delen av ekonomin har varit dominerande under större delen av me- 
solitikum (se kap 3). Innebär detta att den sociala utvecklingen i Mel
lansverige går åt motsatt håll? Frågan om senmesolitikum i östra Mel
lansverige är komplex eller inte är inte ointressant och det finns nog 
anledning att återkomma till den i en avslutande diskussion. Men den 
förser oss inte med några argument som kan förklara varför den tek
nologiska strategin före 4500 f Kr ser ut som den gör, och det är däri
från förståelsen av förändring måste ses, inte som ett nödvändigt vill
kor för vad som kommer sedan, utan ett skeende i vilket förändringen 
endast var ett av flera handlingsalternativ.

Intresset kring frågor om social komplexitet och egalitära samhäl
len som har präglat mesolitisk forskning, anser jag inte tillräcklig för
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att nå den vardagliga praktik som skapat många av de mönster som vi 
ser på boplatserna. Till viss del är det fråga om olika analytiska skalor, 
diskussionen kring social komplexitet och egalitära samhällen förs ofta 
i ett makroperspektiv där samhället är den analytiska enheten. Begrepp 
som handling och praktik fokuserar på en annan skala, på individer 
och hur strukturer skapas och återskapas av deras handlingar. Men det 
är inte bara en fråga om analytisk skalnivå. Inom de olika angrepps
sätten ryms också olika synsätt på förhållandet mellan individ och struk
tur, där det materialistiska synsättet ofta förutsätter individers samver
kan mot gemensamma mål medan det inom handlingsteori ryms inte 
bara individuella valmöjligheter utan även olika uppfattningar om mål 
och syften med handlingar. För att kunna förstå de handlingar som 
ligger bakom skapandet av teknologiska mönster måste jag dels skapa 
en förståelse för människans vardagliga sociala liv, dels utveckla detta 
till att omfatta den materiella världen, dvs i det här fallet slagen kvarts. 
Genom att använda begreppet praktik kan teknologiska handlingar 
förstås utifrån deras roll som social kommunikation, i skapandet och 
upprätthållandet av sociala nätverk.

5.2 Från aktivitet till handling
För att kunna formulera användbara begrepp i en diskussion kring hur 
vardaglig praktik och social dynamik kan relateras till samhällelig för
ändring måste vi se bortom egalitet och senmesolitisk komplexitet. 
Istället behövs utvecklandet av en diskussion kring det dagliga livets 
sociala uttrycksformer. Detta görs framförallt genom begreppen hand
ling (agency) och praktik. Det är den vardagliga praktiken som skapar 
en stor del av de mönster vi arkeologer anser oss kunna se inom bop
latser och mellan boplatser. För att vidare kunna utveckla tankar kring 
hur den bipolära tekniken fungerar i ett socialt sammanhang och var
för den förändras är det viktigt att skapa ett teoretiskt ramverk som 
hjälper oss att skapa en förståelse av hur människor genom sina hand
lingar reproducerar den sociala struktur de lever i och hur de samti
digt sår fröet till förändring.

Begrepp som praktik, handling, aktör är alla centrala för tre socio
logiska teoribildningar, strukturationsteori, praktikens teori och vad 
man på svenska kan kalla handlingsteori (Action Theory). Man kan se 
utvecklingen av dessa tre mer som en reaktion mot, inte ett avstånds-
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tagande från, den marxistiska skolan som kom att dominera under 
1970-talet. Influenserna från Marx, och inte minst Weber, märks ge
nom en betoning av social ojämlikhet (Ortner 1984:147). Inom socio
login har frågan om social praktik och skapandet av en begriplig om
värld behandlats av Anthony Giddens strukturationsteori (se t ex 1984) 
och Pierre Bourdieus praktikens teori (t ex 1977). De förenas av en 
gemensam utgångspunkt — människan som aktivt handlande individ 
— och betydelsen av det dialektiska förhållandet mellan aktör och struk
tur. Strukturen formar praktiken samtidigt som praktiken formar struk
turen. Varken individ eller samhälle är objekt, istället är det handling
arna som ska studeras (Giddens 1984:2). Både Giddens och Bourdieus 
arbeten kan ses som delar av handlingsteori. Båda har också under 
senare år mer och mer kommit att inspirera arkeologer (se t ex Apel 
2001). Handlingsteori är dock inte något nytt begrepp. (För en histo
risk genomgång av relevanta arbeten se Ortner 1984; Dobres & Robb 
2000 och Dornan 2002). Handlingsteori har också funnits inom me- 
solitisk forskning men då har man utgått från människan som ratio
nellt handlande varelse styrd av bl a optimeringsprinciper, en slags 
metodologisk individualism.

Vad skiljer då termen handling från det tidigare så vanliga begrep
pet aktivitet? Att identifiera aktiviteter har varit en av stenåldersforsk- 
ningens mest omhuldade uppgifter. Utifrån kulturekologiska och natur
deterministiska perspektiv har identifierandet av aktiviteter varit 
knutet till beteenden styrda av stimuli och respons (Wobst 2000:40). 
Oftast var det den omgivande naturmiljön som stod för dessa styrande 
faktorer. Ekonomiska förklaringsmodeller har förordats för att dels är 
källmaterialet mer lättillgängligt och dels är det lättare att tolka (se t ex 
Bailey 1983:5). Fynd av skrapor tyder på att man berett skinn, alltså 
har man jagat. Bakom denna typ av resonemang ligger antaganden om 
att aktiviteterna i första hand har skett inom ramen för vad den omgi
vande naturmiljön medger. Tolkningen av aktivitetsytor blir därmed 
mer en plats där den begränsande naturen kommer i första hand och 
människan i andra hand. Det ges inte något utrymme för vad dessa 
aktiviteter representerar i termer av social struktur. Handlingsteori läg
ger istället betoningen på en social kvalité i aktiviteten än på själva 
aktiviteten (Dobres 2000:8). Begreppet handling tillskriver aktören en 
aktiv roll, en medvetenhet om varför handlingen sker. Giddens talar 
här om en ”teoretisk förståelse” eller ”reflexivitet”. Aktiviteten får här
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en betydelse utöver den rent praktiska. Att tillverka en skrapa är inte 
bara ett sätt att kunna bereda skinn, det är också ett sätt att placera sig 
själv i förhållande till ett social sammanhang. Bakom våra handlingar, 
våra daghga aktiviteter, finns olika intentioner och möjligheter att ge
nomföra handlingarna. Genom dessa intentioner och möjligheter blir 
våra handlingar också politiska dvs de ingår i olika auktoritära relatio
ner mellan människor (Giddens 1984:34). Om man kan studera hand
lingar, t ex redskapstillverkning ur ett handlingsteoretiskt perspektiv 
borde det därmed vara möjligt att utveckla resonemang kring hur 
människor genom redskapstillverkning även uttryckt viktiga element i 
den sociala dynamiken mellan människor. Handlingsteori kan därför 
vara ett fruktbart sätt att socialisera redskapstillverkning på. Jag har valt 
att fokusera på tre aspekter av begreppet handling som jag upplever 
kan vara intressanta för förståelsen av teknologisk förändring. För det 
första måste handlingens subjekt konkretiseras. Vem är det som hand
lar? Frågan kan tyckas banal men utifrån tankarna kring människans 
inneboende politiska drivkraft och intressemotsättningar inom sam
hället som incitament till förändring är det viktigt att formulera några 
tankar kring individer och grupper som handlingssubjekt. För det an
dra finns det både hos Bourdieu och Giddens centrala begrepp för hur 
vi ser på vardagliga handlingar. Begrepp som rutinisering och habitus 
kan hjälp oss att förstå hur våra handlingar formas utöver rent funk
tionella sammanhang, dvs när handlingar blir till vanor. Till sist har jag 
valt att även försöka föra in begreppet värderingar i diskussionen kring 
samhällelig förändring. Med värderingar menar jag här vilket värde olika 
handlingar tillskrivs. Individer/grupper, vanor och värderingar är alla 
tre teman som är viktiga för att förstå hur redskapstillverkning ingår 
och aktivt används i olika sociala strategier, strategier som är en del av 
den sociala dynamiken i ett samhälle.

5.2. / Den aktiva människan
En människa inom handlingsteori är en aktiv människa, som genom 
sina handlingar uttrycker intentionalitet. En handling skiljs som sagt 
från en aktivitet genom att den inkluderar ett moment av medveten
het. Handlingarna är meningsfulla för de som utför dem bl a genom 
vad Giddens kallar rationalisering, dvs en inneboende teoretisk förstå
else till sin handling och reflexivitet, dvs ett konstant iakttagande och 
medvetengörande om sina egna och andras handlingar. Människans
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reflexiva handlande innefattar en reflektion över omgivningen, omvärl
den. Att reflektera över sina handlingar (hur omedvetet reflekterandet 
än är) kan innebära att sätta in dem i ett historiskt perspektiv, att för
klara dem med referens till ett gemensamt förflutet. Tillverkningen av 
kvartsredskap har utifrån detta perspektiv således varit meningsfullt, 
bortom syftet att tillverka ett redskap.

Begreppet människa ska inte här likställas med individ. Inom 
handlings teorin finns två linjer, en som förordar individens roll i mot
sats till strukturen, och en som istället ser handlingars betydelse för 
skapandet av kollektiva normer eller konsensus. Individen som själv
ständigt agerande gentemot strukturens kollektiva styrning var en av 
grunderna inom den tidiga postprocessuella arkeologin (se tex Hodder 
1986:149). Betoningen av individen som aktiv och ensamt ansvarig för 
historiska och kulturella förändringar har förts fram inom handlings
teori bl a genom termen entreprenör. Individen ses i detta perspektiv 
som en självständig aktör i motsats till samhälleliga strukturer och 
normer (Dornan 2002:304; Hodder 2000). Den handlingsteoretiska 
aktören är, ur denna synvinkel, en självständig, rationellt tänkande in
divid. Det finns onekligen i detta resonemang ett inslag av modern li
beralism och nutida politiska slagord som ’ satsa på dig själv , just 
say no” osv. Man kan också ifrågasätta om värdeladdade termer som 
rationell och självständig är universella egenskaper eller om de är soci
alt och historiskt konstruerade termer (Thomas 2000:148). Identi
fierandet av förhistoriska enskilda individer är något som mer än all
männa arkeologiska analyser och tolkningar minskar avståndet mellan 
oss och dem. Exempel är fotspåren i Laetoli, Ismannen och slagplatsen 
i Lundfors. Att hitta individen i förhistorien för oss närmare ”de An
dra” och har därför ett stort upplevelsevärde. De är däremot av be
gränsat värde när det gäller frågor kring hur normativa strukturer ska
pas och upprätthålls. Normativt beteende är lika mycket en fråga om 
medvetna handlingar.

Den sociala dynamiken knyter an till frågan om kollektiva handlingar 
och kollektiva identiteter. De mönster som vi iakttar i det arkeologiska 
materialet är oftast inte resultatet av en enskild individs handlingar. 
Handling blir istället något som möjliggörs genom relationen mellan 
människor (Thomas 2000:149f). Det är när flera individer handlar uti
från likartade uppfattningar om rationalisering och reflexivitet som 
handlingar blir meningsfulla och normer skapas (Sassaman 2000:149).
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Detta ska inte misstolkas som att alla individer i ett samhälle handlar 
utifrån likartade motiv. Handling kan ses som ett hjälpmedel männis
kor har för att skapa fungerande sociala relationer till andra männis
kor. Det är något som knyter samman individer, inte separerar dem. 
Styrkan hos handlingsteori är att den hjälper oss förstå relationen mellan 
individ, kollektiv och deras aktiviteter, vilket också är förenligt med en 
diskussion kring social dynamik. Vissa aspekter måste dock fördjupas, 
t ex vanor och värderingar och deras relation till förändringsproblema- 
tiken.

5.2.2 Vanans makt
Både Giddens och Bourdieu betonar vad man hte vanvördigt kan kalla 
vanans makt, dvs hur vi i våra vardagliga rutiner och handlingar ska
par och återskapar en begriplig omvärld. Giddens använder begrep
pet rutiniseńng och Bourdieu begreppet habitus.

Rutiner eller rutinisering (routinization, att skapa rutiner), den själv
klara karaktären hos vardagliga aktiviteter (Giddens 1984:376), är dels 
integrerad i aktörens utförande av dagliga handlingar, dels i samhälls
institutioner vars existens som institutioner upprätthålls just genom ru
tiner (aa:60). Giddens betonar rutinernas betydelse som förmedlare av 
en känsla av trygghet och deras betydelse för skapandet av en social 
reproduktion. Genom att rutinmässigt utföra vissa handlingar skapas 
en förutsägbarhet hos både aktören och omgivningen. Rutiniseringen 
sker bland annat genom aktörens reflexiva förhållningssätt till sina hand
lingar. Handlingar är inte abstrakta, de har dels en tydlig koppling till 
kroppen, jaget och dels en tid/rum-dimension. Genom vardagliga 
handlingarna sker möten med andra människor, samvaro (co-presence) 
(aa:64). Dessa möten tar sig olika uttryck men omfattar ofta en med
vetenhet om framförallt kroppsliga uttryck där gester, ansiktsuttryck 
och kroppshållning får stor betydelse. Samvaro sker också inom en tid/ 
rum-dimension som skapar en del av den kontext inom vilken samva
ron sker. Relationen till rummet beskriver Giddens med termerna locale 
och regionalisering (regionalization) (Giddens 1984:1181). Locale re
fererar till hur miljöer formas inom vilka en social interaktion sker, t ex 
ett hus. Sådana platser är också internt indelade i olika zoner, regiona
lisering, vilket inte bara ska ses som en förfinad rumslig indelning av 
locale utan även innehåller en tidsdimension där den sociala Interak
tionen sker på vissa platser och vid vissa tidpunkter.
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Habitus brukar vanligen förklaras som ”ett system av hållbara dis
positioner som tillåter människan att handla, tänka och orientera sig i 
den sociala världen”(Bourdieu 1977:7; Broady 1990:228). Det är de 
dispositioner som gör att omvärlden blir begriplig för människan. Dessa 
dispositioner utvecklas genom individens påverkan från olika sociala 
miljöer och klasser. Habitus är något som individen själv inte kan på
verka men som omedvetet påverkar hennes handlingar. Det utvecklas 
enligt Bourdieu som en inlärningsprocess som startar vid födseln och 
som sker bland annat genom att iaktta människor som man uppfattar 
som närstående. Arkeologiska mönster, som den icke-slumpmässiga 
utbredningen av artefakter, bör kunna vara ett materiellt uttryck för 
rutinisering/habitus. Formandet av olika rumsliga mönster inom en 
boplats är därför uttryck för olika typer av social interaktion utöver de 
tillsynes enkla orsakssambanden som ligger bakom identifierandet av 
sk aktivitetsytor. Förekomsten av rumsliga mönster på en boplats, t ex 
slagplatser, är sociala platser, inte bara funktionella, där inte bara olika 
handlingar/aktiviteter ägt rum utan där en social interaktion skett. 
Sådana platser bör därför också haft en aktiv del i den sociala dynami
ken, dvs relationen mellan olika grupperingar inom samhället.

5.2.3 Värderingar och normer
Bourdieu utvecklar begreppet habitus i och med att han sätter det i 
samband med kapitalbegreppet. Med begreppet kapital försöker 
Bourdieu förtydliga värderingar/tillgångar hos aktörerna som förenar 
olika aktörer och som gemensamt för gruppen anses värdefulla. Sym
boliskt kapital är det mest grundläggande av olika kapitalformer 
(Broady 1990:171) och kan översättas med de som erkännes ha värde, 
t ex utbildning och smak. Det symboliska kapitalet kan utvecklas till 
ett kulturellt kapital när värderingar och tillgångar kan lagras skriftligt, 
t ex i form av lagar och regelverk. 1 skriftlösa samhällen, som det 
mesolitiska, är det kulturella kapitalet obefintligt, däremot inte det sym
boliska kapitalet. Ett symboliskt kapital i ett skriftlöst samhälle beva
ras och kommuniceras genom andra uttrycksformer, som förkropps
ligade tillstånd. Bourdieu utvecklar inte detta närmare. Det finns egent
ligen ingen tydlig gräns mellan habitus och det symboliska kapitalet. 
Det symboliska kapitalet i sitt förkroppsligade tillstånd är just de va
nor och värderingar (dispositioner) som människor uttrycker i sitt 
handlande och som av flera människor tillerkänns någon form av so-
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cialt värde. Däremot är inte habitus alltid ett symboliskt kapital då det 
alltid finns habitus som inte erkänns som kapital, dvs som inte anses 
vara värdefullt (Broady 1990:229).

Ytterligare en form av kapital är det sociala kapitalet, dvs förbin
delser i termer av släktskap eller vänskapsband. På samma sätt som 
när det gäller symboliskt kapital är det dock gemensamma föreställ
ningar om vad som erkänns som värde som är avgörande för om en 
relation ska betraktas som kapital eller inte.

Utifrån ett övergripande konfliktperspektiv är frågan om det sym
boliska kapitalet intressant. Intressemotsättningar mellan olika grup
per i ett samhälle medför dels ett betonande av identitet, dvs marke
ring av vilken grupp man tillhör, dels ett framhållande av gemensamma 
värderingar, dvs en gemensam uppfattning om vad som anses värde
fullt och eftersträvansvärt. Här finns dock en viktig distinktion mellan 
å ena sidan materiella värden och Bourdieus kapitalbegrepp eftersom 
det i första hand inte refererar till materiella tillgångar/resurser. Det är 
således inte tillskansandet av ett materiellt överflöd som står i centrum. 
Istället betonas vikten av olika förkroppsligade tillstånd, t ex rörelse
mönster. De rörelsemönster, gester, kroppsspråk som är så involve
rade i skapandet av en begriplig omvärld genom de vardagliga rutine
rna innehåller således också ett moment av värde, något som olika 
grupper anser mer eller mindre värdefullt och eftersträvansvärt. Det 
är dock inte alla rörelser och gester i sig som är värdeladdade, teknisk 
ekvilibristik är inte ett värde i sig. Däremot kan olika tekniska rörelse
mönster, i olika sociala och historiska kontexter vara värdeladdade 
genom att de tillskrivs en grupp med högt symboliskt kapital. I ett 
samhälle med en teknologisk variation, t ex inom stenteknologi, kan 
vissa teknologiska gester ses som en symbolisk tillgång medan andra 
inte alls förknippas med kapitalbegreppet.

Bourdieus kapitalbegrepp kan användas för att fördjupa förståel
sen av vilket värde människan och samhället lägger i olika förkropps
ligade tillstånd. Det finns ingen motsvarighet hos Giddens till Bour
dieus kapitalbegrepp. Istället fokuserar Giddens på hur man utövar 
makt istället för vad makten innehåller. Giddens använder här termen 
resurser för de medium som ingår i maktstrukturer (Giddens 1994:258). 
Han identifierar två typer av resurser, allocativa och auktoritativa. Med 
allocativa menas resurser som pä ett eller annat sätt kan betraktas som 
materiella (råmaterial, teknologi (!), produkter), medan auktoritativa är
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ickemateriella i sin karaktär (social organisation, individers sätt att ut
trycka t ex identitet). Han kritiserar också de forskare som utifrån 
adaptionens betydelse främst har betonat de allocativa resurserna. 
Giddens menar istället att de auktoritativa spelar en minst lika viktig 
roll. Han ser också en viss förändring över tid i olika resursers bety
delse för förändringar där jägar-samlare främst omfattas av allocativa 
resurser. Som vi ska se i kapitel 7 är kanske inte teknologi så självklart 
en allocativ resurs utan istället del i olika auktoritativa resurser.

5.2.4 Forandringsproblematik
Varken Giddens eller Bourdieu tar upp forandringsproblematik. Om 
habitus och rutinisering är användbara begrepp för att förstå hur olika 
handlingar upprepar sig och bildar mönster, är kapitalbegreppet svå
rare att använda i och med att det handlar om värderingar som kan 
vara svåra att tillskriva en förhistorisk situation. Däremot kan man 
genom att tänka i termer av kapital/värderingar få nya infallsvinklar 
till hur förändringar sker. Det är möjligt att just förändringsproblema- 
tiken kan belysas genom kapitalbegreppet. Att värderingsgrunder änd
ras för symboliskt och/eller socialt kapital kan kanske ta sig materiella 
uttryck som att en reduktionsmetod försvinner och/eller att dess över
enskomna betydelse ändras. Även om det symboliska kapitalet är ett 
förkroppsligat värde kan man, bl a genom teknologi, knyta förkropps
ligade tillstånd till materiella lämningar. Teknologiska iakttagelser sä
ger inte bara hur något är tillverkat utan det ger också en inblick i ges
ter och rörelsemönster. Vanor och värderingar är centrala i formeran
det av praktiker, det är också förändringar i vanor och värderingar som 
resulterar i förändringar i de materiella mönstren. Habitus är dock trögt 
och konservativt (Broady 1990:234). Det finns dock en motsättning 
inbyggd i förändringsprocessen mellan å ena sidan habitus trögrörlig
het och skiftningar i värderingsgrunderna (vad som anses som kapital 
eller inte).

Giddens tar upp begreppet oväntade konsekvenser (unintended 
consequenses) som ett sätt att beskriva hur människan genom sina 
handlingar ibland skapar konsekvenser som kan betraktas som ovän
tade. Här är tids- och rumsdimensionen viktig, ju längre bort i tid och 
rum en konsekvens äger rum, ju mindre var detta en intention med 
handlingen.

Både Giddens begrepp rutinisering och Bourdieus habitus rör frå-
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gan om hur man skapar en begriplig omvärd. De förenas i tankar om 
att detta sker i mötet mellan olika människor och genom en upprep
ning av vardagliga handlingar. Det är genom rutiner, vardagliga prakti
ker som mönster skapas, genom att samma handlingar sker på samma 
sätt vid upprepade tillfällen. Till skillnad från Giddens anser Bourdieu 
att vardagliga handlingar oftast sker utan någon medveten reflektion och 
därmed är utom kontroll (Dornan 2002:306). Detta är en viktig skill
nad, den bottnar i olika sätt att se på samhället och förhållandet mellan 
struktur och aktör. Skillnaderna mellan Giddens och Bourdieu reflek
terar här de två sociologiska traditionerna. Man får komma ihåg att 
Dürkheim hade ett stort inflytande över fransk sociologi under hela 
1900-talet, en period under vilka motsättningarna mellan Frankrike och 
Tyskland var varaktiga och genomsyrade hela samhället, t ex så fanns 
inte Webers arbeten översatta till franska förrän på 1960-talet (Broady 
1990:84,89). Skillnaderna mellan Bourdieus och Giddens syn på män
niskans roll i förändringsprocessen är ett exempel på konsensus- och 
konflikttraditionen. I enlighet med vad jag skrivit tidigare om konflikt
perspektivets betydelse för den sociala dynamiken i det mesolitiska sam
hället kommer jag därför i fortsättningen huvudsakligen att referera till 
Giddens strukturationsteori. Framförallt därför att jag uppfattar Giddens 
syn på förhållandet mellan struktur och aktör som viktigt för diskussio
nen kring kollektiva handlingar och skapandet av normativa mönster.

5.3 Att handla i grupp - en fråga om identitet
I samhällen formeras och definieras olika grupper utifrån olika krite
rier. Det sker en kontinuerlig kategorisering av människor. I vissa si
tuationer betonas kanske släktskap, i andra ålder eller kön, i andra fall 
kanske kategorier som vi idag helt enkelt saknar begrepp för. Indivi
der söker sig till eller från dessa grupper. Grupperna är flexibla, samma 
individer kan därmed också ingå i flera olika grupper. Det är i olika 
sociala kategoriers möten och genom sina handlingar och förhandlingar 
som en social dynamik formas.

För att formera och upprätthålla sociala grupper krävs kategorise
ring och kommunikation. En fundamental del i människans tillvaro är 
kategorisering av den omvärld man möter. Det är bland annat genom 
kategorisering som kollektivt medvetande formas (Hackingl999:141). 
Det är dock inte frågan om kategorisering i Kants mening där katego-
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rierna är givna och föregår den mänskliga erfarenheten. I stället vill 
jag se kategorier i linje med Piaget, dvs där kategoriseringsprocesser 
ingår i konstruktionen av en begriplig omvärld (Miller 1982:18). Det 
handlar om att skapa fungerande kategorier för dels konkreta förete
elser som t ex människor och ting, dels för mera abstrakta företeelser 
som t ex känslor. Kategorisering är central för att omvärden ska bli 
begriplig. Men kategorisering är inte universell, istället är den i högsta 
grad en konstruktion, skapad efter kulturella och historiska konven
tioner. Likaså kan kategorier förändras.

Sociala kategorier kan delas in i interaktiva och indifferenta kate
gorier (Hacking 1999:1411). Med interaktiva kategorier menas katego
rier vilka människan själv är medveten om och som också formar hen
nes beteende. Det finns här en växelverkan mellan kategorin och män
niskan. Likaväl som människans handlande kan påverkas av hur hon 
kategoriseras av omgivningen, kan också omgivningens uppfattning 
om kategorin som sådan ändras utifrån människors handlande. Kate
gorier är under ständigt förhandlande i ett samhälle. Processen med 
kategorisering av omvärlden innebär också kommunikation, att kunna 
förmedla kategorier. Grundläggande för social kommunikation mel
lan grupper är uppfattningen om identitet. Att förmedla din egen iden
titet samt att kunna kategorisera andra människor på ett för dig me
ningsfullt sätt är centralt för den sociala gruppens reproduktion.

Med social dynamik menar jag här den process av identitetsskapande 
kategoriseringsom präglar kommunikationen mellan grupper. Det är den dy
namiken som t ex borde vara möjlig att studera genom att ställa olika 
typer av boplatser mot varandra, boplatser som kan sägas represen
tera olika sociala sammansättningar. Analysen med de olika boplats
typerna i kapitel 3 visar att inga av platserna förefaller vara specialise
rade i något fall, inga ”killsites” eller liknande där man kan anta att 
endast en genus/ålder-begränsad grupp finns representerad. Istället 
uppvisar platserna flera olika aktiviteter. Jag utgår från ett antagande 
om att en variation i olika aktiviteter på en plats också representerar 
en variation av människor som befunnit sig på den platsen. Detta kan 
då tolkas som att det på dessa platser funnits flera olika grupper re
presenterade. I och med att flera olika grupper funnits samtidigt på 
samma plats har det också skett en daglig social kommunikation mel
lan dessa grupper. Behovet av att markera olika tillhörigheter, olika 
identiteter har funnits där.
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I det aktuella fallet kompliceras bilden av att gruppens sociala sam
mansättning sannolikt ständigt förändras. Utifrån den variation av 
boplatser som finns inom Skärgårdsområdet som presenterades i ka
pitel 3, kan man anta att man haft ett rörligt liv som omfattade flera 
olika platser. Platserna kommer också att vara förknippade med olika 
människor, olika handlingar. Vissa platser, t ex de små boplatserna, var 
bara utnyttjade under kortare perioder av grupper motsvarande hus
håll, medan andra, de stora boplatserna var platser där flera hushåll 
samlades. Under en människas liv kom hon därför att bo, inte bara på 
olika platser utan också med olika människor. En förutsättning för att 
ett sådant system ska fungera är att samhället har en flexibel social 
organisation där man ständigt förändrar gruppens sammansättning. 
Uppdelningen mellan stora och små boplatser ska dock inte uppfattas 
som att den sociala organisationen bara omfattar två nivåer. Eftersom 
de stora boplatserna uppvisar en ganska stor variation är det tänkbart 
att de motsvarat olika behov hos gruppen. Vissa platser kanske har en 
större rituell prägel, förknippad med samhällets kosmologi, medan 
andra platser kan vara platser där olika typer av allianser knyts. Vissa 
platser kan säkert också komma att kombinera flera olika sådana be
hov. Själva orsaken till varför sådana här platser skapas är kanske inte 
huvudsaken, intressantare är vad det är som händer när flera hushåll 
gemensamt lever tillsammans. Conkey har uppmärksammat sådana 
platser, samlingsplatser, i jägar/samlaresamhällen (Conkey 1991). I syfte 
att försöka hitta sammanhang där genus framträder extra tydligt iden
tifierar hon en term som ”bortom hushållet”. Bortom hushållet be
skriver den typ av livssituationer där människor befinner sig tillsam
mans med fler människor än vad som ryms inom det egna hushållet. 
Hon bygger här på en idé om att det för att kunna skapa en social 
ordning på sådana här platser ”bortom-hushållet” är nödvändigt att 
lägga större vikt vid genus och ålderskategoriseringen av människor. 
Det här kan vara ett fruktbart angreppssätt för att försöka förstå de 
materiella mönster som skapas på de stora boplatserna i Skärgårdsom
rådet. Man kan också tänka sig att andra kategoriseringar manifesterar 
sig mer på dessa platser, kanske etnicitet. Istället för att hitta orsakerna 
till varför man samlas kan det vara intressantare att fokusera på vad 
som verkligen skedde på dessa platser. Hur skiljer de sig från andra, 
mindre lokaler i området? Utifrån Conkeys idéer om att människors 
behov av att uttrycka genus/ålder varierar i olika sociala sammanhang
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kan man anta att detta skapat en flexibel social organisation där män
niskor lever olika sociala liv på olika platser.

Om man förutsätter att det rörliga sättet att leva också medförde 
en flexibel social organisation innebär det att begreppet social identi
tet kanske också var flexibelt, en person kan ha flera sociala identiteter 
beroende på var han/hon befinner sig i tid och rum. Flexibiliteten 
innebär inte att de sociala kategorierna blir färre eller mindre tydliga. 
Tvärtom, flexibiliteten leder till att social kompetens uttrycks genom 
en förmåga att ha tillgång till, kanske inte bara olika sociala identiteter, 
utan även olika uttrycksformer. Den sociala flexibiliteten kan ses som 
ett slags socialt kapital. Att effektivt kunna kommunicera och repro
ducera sina olika sociala identiteter har varit viktigt. I denna process 
har identiteten kunnat förstärkas på olika sätt genom t ex att dra in 
materiella ting som kvarts och dess bearbetning i processen.

5.3. I Genus, hushåll och arbetsfördelning
Centralt för frågan om social dynamik är förekomsten av olika grup
per och deras olika intressen. Även om vi här inte har anledning att 
diskutera ett klassamhälle menar jag att samhället formats kring 
kategoriseringen av människor i olika grupper. Kategorier utifrån ge
nus och/eller ålder anses vara fundamentala och förekommande i alla 
samhällen (Conkey 1991; Dobres 1995:28; Giddens 1984:85; Sassaman 
2000:150; Wiessner 2002:251). Det är därför inte alltför kontroversi
ellt att föreslå att de sociala grupper som är representerade på stenål- 
dersboplatser till stor del varit definierade utifrån kriterier som genus 
och ålder. Det bör tilläggas att även etnicitet är en faktor att beakta i 
det här sammanhanget men det kommer jag inte närmare att gå in på 
här. Det är mellan grupper definierade genom genus/ålder som olika 
intressen och syften skapar en social dynamik. Kategorierna genus och 
ålder kan uppfattas som oproblematiska och konstanta i diskussioner 
kring egalitära och stratifierade samhällen. I diskussionerna kring fram
växten av social komplexitet nämns ofta dessa kategorier som bildande 
den enklaste, mest ursprungliga, formen av social struktur och därmed 
också den naturliga ordningen (Bender 1989). Orsaken till att jag tar 
upp frågan om genus är inte i syfte att lyfta fram den mesolitiska kvin
nan eller kvinnans roll i stenteknologiska sammanhang. Både mesoli- 
tikum och stenteknologi är traditionellt sett extremt ”manliga” sfärer 
(Finlay 2000:69; Gero 1991:166), vilket bl a syns i betoningen av jakt
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Fig 5.1. Den ensamme mesolitiska stensmeden. Ur: Drotz & Ekman 1998a s 44, 
fig 44, teckning Henrik Summanen, med tillstånd från UV Mitt.-The solitary 
stone smith in the Mesolithic. From: Drotz & Ekman 1998a p. 44, fig. 44. 
Drawing: Henrik Summanen, courtesy of UV Mitt.

och i olika visuella reproduktioner av den mesolitiska stensmeden (fig 
5.1). Här finns verkligen behov av en dos feministisk teori.

Syftet med att lyfta fram grupper definierade genom genus/ålder 
är att det är inom denna sfär som en stor del av sociala grupperingar 
bör ha skett i det mesolitiska samhället. Det är därför också i den dag
liga interaktionen mellan dessa grupper som den sociala dynamiken 
funnits. Kategorisering i grupper utifrån genus- eller alderskriterier, 
handlar om identitet, hur du uppfattar dig själv och uppfattas av an
dra. En kategorisering utifrån genus eller ålder är även den föremål för 
förhandling, begreppens innehåll eller uttryck är inte någon självklar
het. Inte minst olika initiationsriter och passageriter tyder på att man 
lagt vikt vid att människan rör sig genom flera olika identiteter under 
sin levnadsbana. I vårt eget samhälle uppfattar vi ofta genus- och ålders
kategorier ur ett dualistiskt perspektiv, ung — gammal, man - kvinna. 
Utifrån idéer om genus- och ålderskategorier som social konstruerade 
(Dobres 1995:28; Conkey & Gero 1991:8) vill jag istället se katego
rierna genus och ålder som dynamiska och synnerligen aktiva i sam-
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hällelig reproduktion. Den flexibla synen på grupper och social iden
titet innebär t ex att svar på frågan ”vem slog bipolärt, män eller kvin
nor?” inte är relevant, då det inte går att argumentera för att dessa ka
tegorier varit betydelsebärande. Syftet här är inte heller att identifiera 
olika sådana sociala kategorier för att knyta dem till t ex olika re
duktionsmetoder, utan att istället använda dem som analytiska begrepp. 
Det betyder att t ex tillskriva en föremålskategori eller en reduk- 
tionsmetod en speciell genus- eller åldersgrupp utifrån, låt oss säga 
etnografiska analogier inte är meningsfullt, dels är det frågan om vilka 
kategorier som varit betydelsebärande och dels är inte alltid relationen 
mellan kategori och föremål entydig. Marilyn Strathern talar om multiple 
authorship eller multipla identiteter (Strathern 1988:158f,165; b inlay 
2003:170). Genom multipla identiteter pekar Strathern på det ofta 
komplexa sambandet mellan tillverkare och användare där en identi
tet inte alltid är likvärdig med en individ. Istället för att förenkla sam
bandet mellan individ och föremål är multipla identiteter ett försök att 
problematisera förhållandet mellan identitet och de materiella uttrycks
formerna.

Om man nu som jag utgår från att konkurrens och ojämlikhet är 
universella begrepp, och kategoriseringen av människor görs utifrån 
begrepp om kön och ålder så är det mellan dessa kategorier som ojäm
likhet och konkurrens sker. Utifrån begreppet multipla identiteter kan 
kategoriseringar utifrån kön och ålder ges en mer mångfacetterad di
mension, en värld där ens identitet kan variera utifrån flera olika fak
torer som t ex gruppens sammansättning, platsen mm. Dynamiken 
mellan olika grupper finns pa flera nivåer, inte bara mellan män och 
kvinnor, unga och gamla. Konkurrens och ojämlikhet kan linnas mel
lan flera andra grupper, t ex unga och gamla jägare, gifta och ogifta 
kvinnor mfl. De olika typer av boplatser som presenterades i kapitel 3 
tolkades som lämningar efter grupper med olika sociala sammansätt
ningar där begreppet hushåll användes för att försöka förstå olika ni
våer av social interaktion. De små boplatserna representerar något som 
vagt kan liknas vid vår term hushåll, medan de stora boplatserna tro
ligen är platser där individer från flera sådana mindre grupper levt till
sammans. Termen hushåll medför också associationer till att gruppen 
innehåller individer av olika kön och alderskategorier och att dessa 
grupper upprätthåller ett dynamiskt förhållande som inte själt klart kan 
beskrivas som jämlikt eller fritt från konflikter. Denna sociala dyna-
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mik präglar en stor del av individernas handlingar, kanske framförallt 
i de vanliga, vardagliga sysslorna som till exempel redskapstillverk- 
ningen.

5.4 Det arkeologiska källmaterialet - en källa till vad?
Hur kan vi då förstå de materiella lämningarna och deras roll i den 
sociala dynamiken? En fråga av central betydelse för hur man kan skriva 
om sociala frågor under mesolitikum är hur vi närmar oss det arkeo
logiska materialet. Hur ser vi på de artefakter som bildar mönster? 
Denna fråga är viktig, inte minst därför att vår syn på källmaterialet 
och dess relation till förhistorien till stor del formar vår epistemologiska 
förståelse av förhistorien. Hur vi tänker oss kopplingen mellan män
niska och materia är centralt för hur vi kan skapa meningsfulla tolk
ningar. Jämfört med senare perioder kan det mesolitiska och paleolitiska 
materialet anses påvert. Lars Larsson har påpekat hur upptäckten av 
gravfälten vid Vedbaek och Skateholm ledde till ett nytt tänkande kring 
social organisation under senmesolitikum (Larsson 1995:95). Utan de 
manifesta lämningarna i form av gravfält med flera gravlagda indivi
der med en uppsjö av gravgåvor var det helt enkelt inte möjligt att 
formulera hypoteser kring social struktur under senmesolitikum. Till 
detta kan man anföra att eftersom alla mänskliga handlingar har en 
social dimension, oavsett om vi karakteriserar dem som ekonomiska, 
teknologiska eller religiösa, så har också de materiella uttrycken för 
sådana handlingar en social dimension. Våra möjligheter till arkeolo
giska tolkningar beror inte bara på källmaterialets karaktär utan också 
på vår förförståelse av relationen mellan människa och material. Rela
tionen mellan människa och material är lika central som relationen 
människor emellan. Människor handlar inte i ett vakuum utan deras 
handlingar sker i relation till andra människor och till den materiella 
världen (Thomas 2000:150). Utgår vi från att alla handlingar har en 
social dimension, kan också alla de materiella lämningar som ingått i 
dessa handlingar betraktas som sociala.

Historiskt sett har synen på arkeologiskt material kunnat delas in i 
två grupper, som fossil eller som text (Barrett 1988:5; Patrik 1985; Tho
mas 1991:55f). Källmaterial som fossila spår av förhistoriska aktivite
ter eller processer har präglat den processuella forskningen och har 
bland annat behandlats av Bin ford (1972) där han utifrån ett system-
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teoretiskt tänkande delar in föremål som tillhörande olika system, ideo
logiska, sociala och teknologiska. Genom att identifiera vilket system 
ett föremål hörde till kunde man också dra slutsatser om deras olika 
roller i människans anpassning, bl a till naturmiljön. B in ford skiljer 
mycket tydligt mellan å ena sidan teknologiska föremål och sociala fö
remål. De tidigare hade sin primära betydelse i människans anpassning 
till naturmiljön medan de senare främst syftade till att säkerställa social 
reproduktion (Binford 1962:23f). I enlighet med det systemteoretiska 
tänkande som ligger bakom resonemanget utesluter sociala och tek
nologiska artefakter varandra. De två kom däremot att närma sig var
andra genom framväxten av den kontextuella arkeologin under 1980- 
talet (Hodder 1982). Hodder betonade istället att materiella lämningar 
i allra högsta grad uttryckte sociala normer och värderingar, materiell 
kultur fick här en symbolisk dimension, vars betydelse var beroende 
av den specifika kontexten. Dessa idéer utvecklades senare inom den 
postprocessuella arkeologin där synen på arkeologiskt material som text 
växte fram, inspirerad av den franske lingvisten och strukturalisten 
Saussure (Tilley 1989). Materialet uppfattades som en text med en för
fattare och en läsare där tolkningsmomentet betonades. 1 nspirerade av 
semiotiken kom det arkeologiska materialet att liknas vid ett system av 
tecken med olika betydelse. Begreppet materiell kultur användes flitigt 
i postprocessuella skrifter under 1980-talet (Hodder 1989 mfl). Alla var 
överens om att materiell kultur är meningsbärande och kontextbundcn 
men vad innefattas i begreppet materiell kultur? börutom i de fall där 
begreppet monument, dvs lämningar i landskapet, används, refereras 
ofta till begreppet artefakt, eller element av artefakter, i samband med 
diskussioner kring tolkningen av materiell kultur, t ex dekor på en kruka 
(Tilley 1989:188), en säkerhetsnål (Hodder 1985:14) eller etiketter på 
ölflaskor (Shanks & Tilley 1987b). Man har inom den tidiga postpro
cessuella arkeologin däremot inte lyckats införliva stenavfall på ett 
meningsfullt sätt, bland annat för att man inte i någon nämnvärd ut
sträckning beaktat teknologi, hur materiell kultur skapas. Textmetaforen 
har också bidragit till detta genom begrepp som enklast används för 
det enskilda objektet, föremålet, redskapet.

Utgående från en idé om att allt arkeologiskt material har en social 
dimension och att även avfall från redskapsproduktion kan ses som 
betydelsebärande arkeologiska lämningar måste relationen mellan 
människa och materia ses som aktiv och dynamisk, och avfallet inte
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som döda lämningar som först får mening genom arkeologernas tolk
ningar. Barrett skriver: ”If material residues are taken to record or 
reflect social conditions or meanings then they are immediately isolated 
from the actual process of social discourse.....” (Barrett 1988:7). Män
niskan är först och främst en social varelse, konstant inbegripen i en 
väv av sociala nätverk och praktiker. Dessa nätverk och praktiker inbe
griper andra människor men också den materiella världen. Det mate
riella blir då en del av dessa nätverk och praktiker, inte passiva spår av 
dem. Materia kan ses som en resurs, en resurs för att förstärka och 
förtydliga social praktik (Barrett 1988; Strum & Latour 1987; Thomas 
2000).

Låt oss återvända till Giddens begrepp locale, dvs en avgränsning i 
tid/rum vilket förser handlingen med en miljö, en omgivning. Giddens 
själv använder som exempel ett hus, men låt oss istället tänka på en 
slagplats, vilken också är en avgränsning i tid och rum. Slagplatsen 
kommer att formas efter vissa strukturella principer som avgör hand
lingens placeringen i tid och rum, vilka som förväntas deltaga mm. 
Slagplatsen förmedlar därmed en serie strukturer i samhället, bl a med 
hänvisning till historiska samband. Samtidigt reproduceras dessa struk
turella principer genom de handlingar som utförs på slagplatsen. Slag
platsen har också en materiell kvalitet. De synliga lämningarna efter 
det att handlingen slutförts är en konstant påminnelse och bekräftelse 
av samhälleliga strukturer. Genom sina materiella kvaliteter som pla
cering i rummet och innehåll ingår slagplatsen som en del av den so
ciala praktiken. Det kvarlämnade stenavfallet är att betrakta som en del 
av en social praktik. De materiella lämningarna fungerar då också som 
ett minne. Genom slagplatsens innehåll, placering och övriga materi
ella karakteristika så fungerar platsen som ett kollektivt minne för grup
pens medlemmar, en lagring av betydelser och meningsfullhet.

Användandet av kvartsskrapor, knackstenar, och bipolära kärnor har 
således en betydelse utöver den rent funktionella. Materialet speglar 
inte en social process, det ingår i den som en aktiv del i människans 
sociala liv. Kvartsen kan ha fungerat som en resurs i den identitet- 
skapande praktiken, något som kunde användas för att förstärka den 
egna identiteten. Frågan är då inte vilka handlingar som ligger bakom 
mönster i det arkeologiska materialet utan hur har människan skapat 
dessa mönster, hur har man i praktiken använt materia som en resurs?

Att förena material och människa går åt rakt motsatt håll i förhål-
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lande till hur man i det moderna västerländska samhället sett pa för
hållandet mellan de två. Förståelsen av detta har präglats av Upplys
ningstidens ide om en dikotomi mellan natur — kultur och mellan kropp 
- sinne (Thomas 1996; Latour 1993). Idén om två skilda världar, ma
teria och medvetande, kommer inte minst från den franske filosofen 
Descartes. Han menade också att människan är unik i och med att hon 
är den enda varelse där de två världarna förenas (Shapin 2000:165). I 
och med diskussionen om betydelsen av materiell kultur som initiera
des av den kontextuella arkeologin har man allt mer kommit att ifrå
gasätta dikotomin mellan materia och medvetande. Det materiella in
går istället i skapandet av våra identiteter (Edmonds 1995:14; Thomas 
1996,2000). Individens förhållande till den materiella världen är grund
läggande för hennes självuppfattning.

Det finns inte något unikt sammanhang mellan ett föremål och en 
individ (Strathern 1988). Föremålens mening skiftar mellan olika 
kontexter, likaså skiftar individen mellan olika sociala roller. Detta får 
som konsekvens att även de materiella lämningarna kan skifta i bety
delse. Det är kontexten, dvs sammanhangen som är nyckeln till hur vi 
tolkar betydelsen av olika fenomen. Annorlunda sammanhang, helt eller 
delvis, kan vara en signal om att även betydelser har ändrats. Kvarts 
kan dll exempel inte sägas ha en specifik betydelse i det mesolidska 
samhället. Dess betydelse ändras genom de olika kontexter den ingår 
i. Den betydelse som läggs i kvartsen vid tillverkningen, pä slag
platserna, är inte nödvändigtvis den samma som tillskrivs det färdiga 
föremålet. Meningspluralism är inte unikt för vårt samhälle. Därmed 
måste vi också tillåta avvikelser i det arkeologiska materialet. Avvikel
ser i observerade mönster är inte nödvändigtvis alltid brister i formu
leringen av kriterierna. Det är lika stor sannolikhet för att det repre
senterar en dåtida meningspluralism.

Människans uppfattning om föremålet bygger pa flera saker, sam
manhang, liknelser, associationer, erfarenheter. Kvarts kan mycket v äl 
i någon form utgöra en representation av en människa, en identitet. 
Kategorin kvarts kanske inte är relevant heller, kategorier som avslag, 
reduktionsmetod eller färg kan vara lika meningsbärande oar sett rå
material. Betydelsen hos en slagplats kan också skifta från när den bil
das, dvs vid handlingen, till när den övergivits men fortfarande är ak
tiv, dvs meningsfull som ”relik”, för människorna på platsen. En över
given slagplats kan för vissa människor ha en symbolisk betydelse, den
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representerar inte bara en aktivitet som utförts där, utan även det 
materiella uttrycket för en individ/grupp. I och med att slagplatsen 
består av flera olika kategorier är den också öppen för manipulering, 
man kan genom att t ex plocka bort vissa bitar skapa andra associatio
ner, andra betydelser.

5.4.1 Materiell kultur och massmaterial
En del av det arkeologiska materialet refereras ofta till som ”mass- 
material”. Detta är en heterogen grupp av flera olika material men som 
har två saker gemensamt, de förekommer ofta i stora mängder och de 
upplevs som problematiska. Problemet med massmaterialen kan de
las in i två, dels ett antikvariskt problem som rör frågor kring registre
ring och förvaring, dels ett arkeologiskt som rör frågor hur vi begrip- 
liggör den här typen av material. Vilken informationspotential har det? 
De antikvariska och arkeologiska frågorna angående massmaterialen 
är relaterade till varandra i den till synes enkla frågan varför vi ska 1: 
gräva upp det, 2: registrera det och 3: magasinera det om det inte till
mäts någon informationspotential? Moment 1-3 kan alla omsättas i 
uppdragsarkeologiskt viktiga aspekter som tid och pengar. Frågan om 
massmaterialens betydelse skär tvärs igenom arkeologiska period
gränser, här hamnar stenavfall frän redskapstillverkning, lerklining, 
slagg, läderspill från medeltida hantverk. Massmaterial problematiserar 
begreppet materiell kultur. Istället för att se enskilda objekt, klassifice
rade i entydiga termer, med enskilda fyndnummer, liggande ensamma 
i fyndaskar ser vi här drivor, hopar, mängder av objekt med till synes 
liten individuell prägel.

Hur kan man då utgå från massmaterial för att studera frågor kring 
social praktik och skapandet av olika identiteter? Merparten av de fynd 
som samlas in och katalogiseras från en stenåldersboplats är inte före
mål, redskap, i gängse bemärkelse. Det är istället bitar vars ursprung 
är från tillverkningsprocessen. Karakteristiskt för dessa bitar är två 
saker, de är otvivelaktigt slagna, dvs rester av mänsklig påverkan, och 
de förekommer oftast inte slumpmässigt i rummet utan i vissa förtät
ningar. Huruvida denna grupp objekt ska kallas avfall eller inte är dis
kutabelt. Stora mängder är säkert att betrakta som avfall men är för 
den skull inte utan mening. Precis som avfallsmaterialet för oss arkeo
loger har en stor betydelse för möjligheterna att rekonstruera tekno
logiska processer så har materialet varit meningsbärande även under
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mesolitikum. Det går inte att komma ifrån att bara mängden stenavfall 
på vissa slagplatser, massan av material, i sig utgör en kraftfull marke
ring av platsen. Hur ska man dä se på dessa bitar för att de ska kunna 
bidra till en meningsfull tolkning av förhistoriska handlingar sedda som 
social kommunikation?

För det första måste vi börja med att bortse från betydelsen av just 
den enskilda biten, det ensamma föremålet. Massmaterial är inte en 
massa föremål, flera enskilda objekt. Betydelsen ligger istället i sam
mansättningen. I förtätningar av avfall är sammansättningen viktig. 
Detta innebär att om ska man arbeta på ett meningsfullt sätt med detta 
material måste materialet gås igenom och varje enskild bit registreras, 
eftersom man annars inte kan nå information om sammansättningen. 
Förtätningar/koncentrationer kan ses som kompositioner, de är sam
mansatta med en avsikt, oavsett om situationen är under själva tillverk
ningen eller t ex att man efter avslutad tillverkning städat eller på an
nat sätt maskerat den ursprungliga betydelsen.

Resterna efter redskapstillverkning kan utifrån ovanstående diskus
sion ses, inte som en symbol som passivt speglar användarnas upp
fattning om identiteter utan som en aktiv del i den identitetsskapande 
praktiken. Kvarts ses här som en resurs, inte i ekonomiska termer, utan 
en resurs som gör det möjligt att förstärka och förtydliga vissa delar i 
den identitetsskapande praktiken.

5.5 Sammanfattning
I det här kapitlet har jag rört vid flera olika frågor men med en gemen
sam nämnare, nämligen hur vi ska kunna utveckla en begreppsappa
rat kring frågan om hur spåren efter en vardaglig handling som 
redskapsproduktion ska kunna ses som ett led i ett samhälles sociala 
dynamik. Detta görs med avstamp i en weberiansk syn på den innebo
ende konflikten i mänskliga samhällen som en ledande kraft i samhäl
lelig förändring och med en begreppsapparat hämtad från sociologisk 
handlingsteori. Såväl begreppen egalitet som senmesolitisk komplexi
tet ses snarare som begränsande än produktiva, främst eftersom de har 
sitt ursprung i och formats av ett materialistiskt och även evolutionärt 
perspektiv på samhällelig reproduktion. I det här kapitlen har jag för
sökt förtydliga inledningens luddiga formuleringar kring social dyna
mik. Övergripande för min förståelse av den sociala dynamiken är ett
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konfliktperspektiv där social och samhällelig förändring sker genom 
intressemotsättningar mellan olika intressegrupper, här representerat 
genom de vardagliga handlingar som bearbetningen av kvarts förefal
ler ha varit. Med hänvisning till Giddens och Bourdieus arbeten och 
begreppen kring vanor och värderingar, habitus och kapital, har jag 
försökt förtydliga hur denna vardagliga praktik ska förstås. Centralt i 
förståelsen är att de handlingar som rutinmässigt skett, genom en för
kroppsligad kommunikation har dels återskapat existerande strukturer 
och skapat en begriplig omvärld, men också erkänt denna förkropps
ligade kommunikation som ett värde, ett kapital.

Som vi såg i kapitel 2 så är tillverkning av kvartsredskap en av de 
vanligaste förekommande aktiviteterna på boplatserna och följaktligen 
är också avfall från redskapstillverkningen rikligt förekommande. Detta 
ska inte misstolkas som att jag anser att redskapstillverkning i kvarts 
varit den vanligaste handlingen på boplatserna, men det är den som 
lämnat tydligast spår efter sig. Genom att utgå ifrån avslagsmaterialet 
har vi därför en möjlighet att närma oss en daglig praktik. I kapitel 3 
växte ett mönster fram där boplatser i Skärgårdsområdet kunde delas 
in i två grupper, stora och små fram till ca 4500 f Kr varefter boplat
serna förefaller mer jämnstora. Variationen inom respektive grupp är 
stor och någon närmare tolkning av dessa båda typer gjordes inte. Men 
det som var viktigt var att själva fenomenet stora respektive små bop
latser öppnar för en möjlighet att studera social interaktion genom 
stenmaterialet i två olika sociala kontexter. De två boplatsgrupperna 
förutsätts representera grupper med olika social sammansättning. En 
mindre grupp människor bosatt under kortare tid på de små boplat
serna medan de stora boplatserna står för en större grupp människor, 
förmodligen under längre tid. Hur skiljer sig då det sociala livet åt på 
dessa boplatser? Man får anta att individerna har delat sin tid mellan 
de två boplatstyperna, troligtvis har flertalet individer erfarenhet av båda 
levnadssätten. De två olika boplatstyperna kan ses som exempel på olika 
locale, dvs skapandet av olika tid/rum-kontexter inom vilka den sociala 
Interaktionen sker. Frågan är hur den vardagliga praxisen skiljer sig åt 
på de två platserna.
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Kapitel 6

Teknologins mjuka dimension

I avhandlingens syfte och på flera ställen i texten har begreppet tek
nologins sociala dimension använts utan att begreppet närmare har 
förklarats eller utvecklats. I detta kapitel ska jag försöka utveckla hur 
jag ser på detta begrepp. Detta kommer att göras genom att söka in
spiration från senare års skrifter om teknologi inom antropologi och 
sociologi samt att försöka förtydliga teknologins roll i den kommuni
kation mellan sociala kategorier som utgör den sociala dynamiken i 
samhället. Kvartsens kvalitativa betydelse som en resurs i identitets- 
skapande praktiker innebär att teknologin blir ett centralt begrepp för 
att förstå hur denna resurs används i dessa sammanhang. Detta inne
bär att idéerna om vanor och värderingar från kapitel 5 måste omsät
tas i mer operativa begrepp inför materialanalysen i kapitel 8.

Teknologi har, som allting annat vi människor gör, en social dimen
sion. Detta har dock inte beaktats tillräckligt i tidigare arkeologisk forsk
ning, vilket orsakats av att teknologi betraktats utifrån ett funktionellt 
perspektiv grundat i en eko funktionell teoribildning. Teknologi har ige
nom vetenskapshistorien getts en betydande plats i materialistiska 
förklaringsmodeller av samhällelig förändring, t ex innovationers be
tydelse. Binford definierade en grupp artefakter som ”technomic”. 
Technomic signifies those artifacts having their primary functional 
context in coping directly with the physical environment. Variability 
in the technomic components of archaeological assemblages is seen 
as primarily explicable in the ecological frame of reference (Binford 
1962:23). Teknologi kopplas här ihop med den fysiska miljön och eko
logisk anpassning. Samtidigt går det inte att förneka att teknologi verk
ligen har en materiell dimension. Men det är det som gör begreppet 
teknologi så fascinerande. I teknologi kombineras materiella egenska
per med politik, ideologi, och social reproduktion vilket ger arkeologin 
en möjlighet att utforska relationer mellan människan och den materi
ella världen.
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I det här fallet kommer jag att begränsa diskussionen kring tekno
logi till att främst handla om hur teknologi kan användas i samband 
med upprätthållandet och förmedlandet av olika sociala identiteter. 
Inledningsvis kommer jag dock att fundera något över hur man kan 
överföra ett begrepp så djupt rotat i den moderna världsbilden till ett 
samhälle befolkat av ”de andra”, i det här fallet det mesolitiska sam
hället.

6.1 Teknologi då och nu
Teknologi är inte något oproblematiskt begrepp, det är nära kopplat 
till vårt moderna samhälle. Men vilka konsekvenser medför detta när 
vi använder begreppet för att diskutera fenomen i andra samhällen?

Teknologi har definierats som ”a coherent system of artefacts, be
haviour and knowledge that can be handed down from one genera
tion to another” (Schiffer & Skibo 1987:595). Denna definition kan ses 
som typisk för den tidigare synen på teknologi, med termer som sys
tem och beteende. Ofta sökes begreppets ursprung i grekiskans tehkne 
med betydelsen kunskap, färdighet (Dobres 2000:50; Ingold 1988:152). 
Men det finns även uppgifter om liknande begrepp i äldre 
indoeuropeiska språk (Mitcham 1994:117). Själva begreppet teknologi 
är dock av ett senare damm, det uppträder först under Upplysningsti
den. Flera forskare har pekat på hur den moderna västerländska upp
fattningen om teknologi innehåller antaganden som placerat teknologi 
utanför människans sociala sfär (Dobres 2000; Dobres & Hoffman 
1994; Edmonds 1990; Ingold 1990,1993,1999; MacKenzie & Wajcman 
1992; Pfaffenberg 1992). Teknologi uppfattas som en oberoende kraft 
som påverkar samhället ”utifrån” och är också själva måttstocken med 
v tiken vi mäter samhällelig förändring och utveckling, denna syn har 
kallats teknologisk determinism (Dobres 2000:34; MacKenzie & 
Wajcman 1992:3; Pfaffenberg 1992). Bakom detta ligger ett system- 
teoretiskt tänkande där teknologi utgör ett av flera subsystem. Sam
hället liknas här vid en biologisk organism vars alla delar samverkar till 
anpassning och fortlevnad. Nödvändigt för systemets fortlevnad är 
balans, equilibrium, alla förändringar syftar till att få systemet i balans 
igen. I tanken på balansen som det naturliga tillståndet är systemteorin 
inspirerad av Dürkheims tankar om social jämvikt som central för sam
hällelig reproduktion (Hegardt 1997:225; Jensen & Karlsson 2001:16f).
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Utifrån det deterministiska synsättet kan man delvis förstå socialan
tropologins komplicerade förhållande till teknologi. Ursprunget till detta 
är dels en uppfattning om att materiell kultur i allmänhet, och tekno
logi i synnerhet, uteslutande har med funktion att göra och därför inte 
kan användas för sociala och samhälleliga tolkningar (Ingold 1990:5, 
1999:viiif) och dels att man velat undvika olyckliga kopplingar mellan 
ett samhälles teknologiska utvecklingsnivå och deras sociala och sam
hälleliga organisation (Ingold 1990:6). Detta har fått som resultat att 
man under lång tid inte behandlat teknologi inom socialantropologin.

Även den tidiga postprocessuella arkeologin har haft ett problema
tiskt förhållande till teknologi. Trots betoningen på den materiella kul
turen som aktiv och meningsbärande samt kontextens betydelse för 
förståelsen av ett samhälles materiella kultur, så har man i stort sett 
undvikit ämnen som rör teknologi (Lemonnier 1992:97). Istället har 
det färdiga föremålet hamnat i fokus. Användningen och kasserandet 
av föremål har analyserats medan tillverkningen av desamma inte äg
nats lika stor uppmärksamhet.

Det moderna teknologibegreppet bygger på relationen mellan vissa 
begreppspar som är av betydelse i analyser av jägar/samlar-samhällen. 
Sådana begreppspar är ting-människa och natur-kultur. Distinktionen 
mellan å ena sidan det materiella som ting och natur och å andra sidan 
människan och samhälle bygger som nämnts på en grundläggande fö
reställning i den västerländska idétraditionen, nämligen Descartes idé 
om separeringen av materia och medvetande. 1 motsats till detta kan man 
ställa animism, dvs tillskrivandet av själsliknande egenskaper hos objekt 
och processer i naturen (Shapin 2000:37). Om nu teknologibegreppet 
är så fast förankrat i vår moderna västerländska cartesiska världsbild, hur 
kan vi då tala om en teknologi i samhällen som de mesolitiska? Tim 
Ingold har behandlat problemet i en artikel från 1990. Han skriver där 
”.. .there is no such thing as technology in so called primitive societies” 
(Ingold 1990:6). Han menar att den moderna synen på teknologi karak
teriserad av teknologisk determinism bygger på distinktionen mellan 
natur och samhälle, dvs den cartesiska världsbilden. Jägar/samlar- 
samhällen brukar ofta tillskrivas en animistisk världssyn, vilket gör att 
deras syn pä relationen mellan människa och materia avsevärt skiljer sig 
från vår egen. I ett samhälle med besjälade landskap och förstenade 
människor är det svårt att argumentera för teknologi som något som 
förenar enheter som förmodligen inte uppfattas som separerade.
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Så länge vi söker någon form av förhistorisk rekonstruktion av 
teknologibegreppet, något som vi kan jämföra med vår egen bild av 
teknologi i vårt eget samhälle så har Ingold troligtvis rätt i sitt påstå
ende att det inte finns något som kan kalias teknologi i jägar/samlar- 
samhällen. Men om vi istället utgår från arkeologin som en tolkande 
vetenskap där tolkningen syftar till att föra två parter närmare varan
dra kan begrepp som är meningsfulla för oss användas, så länge vi är 
medvetna om vilken mening vi lägger i begreppen (Shanks & Hodder 
1995:6). Teknologi måste dras tillbaka in i samhället, istället för att 
separeras från det. Genom att överge det deterministiska synsättet kan 
teknologi istället uppfattas som en meningsfull handling, vars mening 
sträcker sig utöver funktionella sammanhang, som alla andra handlingar 
som vi människor ägnar oss åt. Och precis som så mycket annat vi gör 
har teknologi en social dimension (Dobres 2000:96). Teknologi är ett 
sätt för oss människor att förhålla oss till vår omvärld, att genom ma
terial uttrycka sociala värderingar och världsbilder. Den sociala dimen
sionen hos teknologi är inte knutet till vissa perioder eller levnadssätt. 
Detta uppfattar jag som gränsöverskridande, något universellt på un
gefär samma sätt som frågor kring vårt ursprung är ett allmänmän
skligt drag (se kapitel 5 och Dobres 2000:93), så till vida att det är all
mänt förekommande, oavsett tid eller rum, där människan ägnar sig 
åt att använda sin kunskap och erfarenheter för att medvetet skapa 
materiella, eller immateriella företeelser. Däremot är uttrycken av, och 
formerna för, hur detta praktiseras kontextberoende. Det finns enligt 
mitt sätt att se inte något allmänmänskligt i de olika uttrycksformerna, 
inga generella lagar som förklarar teknologiskt och socialt handlande. 
Arkeologin har här möjlighet att visa på vilken variation det finns i sättet 
att förhålla sig till teknologi, hur den på olika sätt används i olika so
ciala strategier. Kanske kan detta också få oss att reflektera över vårt 
förhållningssätt till teknologi i vårt eget samhälle.

6.2 Mot en social teknologi
Under 1990-talet har, inom socialantropologi och sociologi, teknologi
begreppet kommit att genomgå ganska radikala förändringar. Genom 
att ifrågasätta teknologisk determinism har man istället velat lyfta fram 
andra aspekter av teknologi. Inom antropologi och sociologi har flera 
forskare, som Pierre Lemonnier, Harriet Lechtman, Tim Ingold, Mar-
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cia-Ann Dobres, Brian Pfaffenberg, Bruno Latour, Michael Gallon och 
John Law, förenats av ett intresse av att införliva teknologi i antropologi
ska och sociologiska studier. Oavsett deras olika vetenskapsteoretiska 
utgångspunkter har de alla betonat teknologins sociala dimension. Detta 
är onekligen en brokig bukett forskare där man kan hitta spår av både 
postmodernism och marxism. Det finns dock två fundamentala upp
fattningar som är gemensamma för dem alla. För det första kan inte 
teknologi uppfattas som ett subsystem, avskilt från andra delar av sam
hället. Kritik mot sådana systemteoretiska antaganden förekommer hos 
de flesta av ovanstående forskare. För det andra så är teknologi, efter
som det ses som integrerat i den mänskliga vardagen, också politisk. 
Teknologi har en politisk dimension och är därmed en maktfaktor.

Forskningen kring teknologins sociala dimension kan delas in i tre 
områden, en amerikansk antropologisk, en europeisk (franskdomine- 
rad) antropologisk samt sociologins STS vilket står för Science, 
Technology and Society, dvs vetenskap, teknologi och samhälle (Dobres 
2000:242; Law 1991:2). Gemensamt för dessa tre grenar är att de alla 
vill se teknologi som en integrerad del i samhället och ofta utgående 
från en teoribildning runt begreppen aktör, handling och praktik.

Den franske antropologen Pierre Lemonnier har i sitt arbete med 
en teknologins antropologi (Anthropology of Technology)(Lemonnier 
1989,1992) inspirerats av Marcel Mauss (1979). Han i sin tur hämtade 
inspiration från Heideggers arbeten om teknologi som en process som 
förenar aktören med föremålet och som är en viktig del för var förstå
else av vår omvärld, 1-världen-varo (Jensen & Karlsson 2001:791). För 
Mauss och Leroi-Gourhan är kroppen och dess gester och rörelser 
därmed en central del för förståelsen av hur individen förhåller sig till 
omvärlden. Detta resonemang ledde fram till formulerandet av chaine 
opératoire-begreppet (CO) (för en utveckling kring tankarna bakom 
chaine opératoire se Apel 2001:22-27 samt kap 7 i detta arbete). Tek
nologi betraktas av Lemonnier, i likhet med Mauss, som ett socialt 
fenomen, något som formas inom en social kontext (Lemonnier 
1989:156, 1992:5; Mauss 1979:99). Mauss utgick från Dürkheims idé 
om totala sociala fenomen, dvs fenomen som kräver inlärning, till att 
även omfatta kroppens rörelsemönster och dess tekniker (Apel 
2001:22f; Broady 1990:257). Lemonnier ser teknologi som ett system 
bestående av fem komponenter, material, energi, föremål, gester och 
specifik kunskap. Den mänskliga kroppen agerar, genom t ex rörelse-
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energi, och med hjälp av föremål, tex knacksten, genom gester och 
kunskap för att omvandla materia dll ett önskat resultat. (Lemonnier 
1992:5f). I sina studier av olika tekniker hos Anga, Nya Guinea, och 
vår tids flygplanskonstruktioner påpekar han att kunskap om och val 
av metoder mm är i högsta grad resultatet av sociala och kulturella 
normer och värderingar, mer än av bedömningar av rationalitet och 
optimering (Lemonnier 1989:170,1993:3). Lemonnier är kritisk till den 
kontextuella arkeologin (1986, 1989, 1992) som han menar har en 
begränsad syn på materiell kultur. Han är dessutom kritisk till deras 
konfliktteoretiska perspektiv. Lemonnier har inte helt frigjort sig från 
den teknologiska determinismen vilket blir tydligt i följande citat ”In 
short, the anthropology of technology is the study of the relationships
between technological systems and society.....” (Lemonnier 1989:156,
min kursivering). Han betonar dock att relationen mellan systemet och 
samhället inte är ensidigt utan reciprokt. Teknologi blir antingen nå
got individuellt genom betonandet av kroppen, eller något självstän
digt men i symbios med resten av samhället. Däremot undviker han 
teknologins förhållande till, eller roll i, den sociala praktiken.

Det finns ett Durkheimianskt inflytande över den franska antro
pologins sätt att skilja mellan individen och samhället. Detta är en av 
skiljelinjerna mellan den franska skolan och den angloamerikanska 
vilken är mer påverkad av Marx tankar om förhållandet mellan 
produktionskrafternas förhållande till samhällets sociala reproduktion. 
En central fråga för den angloamerikanska inriktningen är teknologi
begreppets konstruktion i den moderna västerländska (kapitalistiska) 
världen. Den engelske antropologen Tim Ingold har i flera arbeten tagit 
upp frågan om den moderna västerländska synen på teknologi (Ingold 
1988, 1990, 1993, 1999). Genom att skilja på begreppen teknik och 
teknologi ser Ingold framväxten av det moderna teknologibegreppet 
som ett utslag av en ökad objektifiering. Teknik, menar Ingold, är skick
lighet, hantverkskunnande, medan teknologi är den objektiva kunska
pen om instrumentella principer. Enligt detta resonemang är teknik 
oskiljaktligt från subjektet, från människan som handlande individ. 
Teknik är praktik, den är kontextberoende och erhålls genom imita
tion och iakttagelse, till skillnad från teknologi som kan förmedlas 
muntligen, en teoretisk kunskap. I samband med industrialismens fram
växt kom betoningen på den individuella skickligheten alltmer att 
minska, istället blev den instrumentella kunskapen viktigare. Teknik
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kom mer och mer att relatera till mekanik, dvs ett instrument åtskiljt 
från det mänskliga subjektet. Detta förde också med sig att teknologi 
kom att fjärma sig från individen, subjektet. Ingold själv beskriver detta 
som att ”technical evolution describes a process, not of complexifica- 
tion but of objectification of the productive forces.” (Ingold 1990:11). 
Liknande tankar har förts fram av den amerikanske antropologen Bryan 
Pfaffenberg som myntar termen Standard View för överföringen av 
ett modernt rotat teknologibegrepp till förhistoriska och historiska 
förhållanden (Pfaffenberg 1988, 1992).

Dekonstruktionen av teknologibegreppet är också centralt för den 
forskningsinriktning som kallas STS, (Science, Technology and Society). 
Bland dessa finns konstruktivister som Bruno Latour, Michel Gallon 
och John Law. Precis som Ingold har flera av dessa forskare betonat 
teknologi som varande konstruerat utifrån en modern västerländsk 
världsuppfattning, karakteriserad av bla teknologisk determinism 
(MacKenzie & Wajcman 1999). Inom STS har Gallon och Latour for
mulerat Actor Network Theory (ANT). ANT kan kortfattat beskrivas 
som ett försök att förklara hur teknologiska objekt och mänskliga sub
jekt tillsammans bildar nätverk, kedjor, där både människor och mate
rial interagerar med varandra. Begreppet aktcmt symboliserar det ak
tiva deltagandet av både människa och material. Bruno Latour exem
plifierar detta genom en analys av hotellnycklar och deras del i hotell
ägarens önskan att gästerna återlämnar sina nycklar (Latour 1991:103fl). 
Kedjan utgår från hotellägarens önskan om att alla gäster lämnar till
baka sina nycklar när de lämnar hotellet. Genom skrivna anslag och 
uppmaningar får han en del gäster att uppfylla hans önskan, men inte 
alla. När han fäster en tillräckligt stor metallklump vid nyckeln ökar 
antalet tillbakalämnade nycklar. En inledande uppmaning från hotell
ägaren har nu förändrats så att det inte längre är hotellägarens direkta 
uppmaning som styr gästernas handlande, det är den tunga och klum
piga hotellnyckeln som gästerna vill göra sig av med. En kedja, ett 
nätverk har bildats av aktanterna: ägaren - nycklarna - gästerna. Ge
nom sin materialitet (tyngden, klumpigheten) har nycklarna också åstad
kommit en översättning av det ursprungliga syftet. Centralt för ANT 
är att följa sådana nätverk och se när mänskliga aktanter ersätts av icke
mänskliga aktanter samt när själva översättningen sker. Genom att 
aktivera icke-mänskliga aktörer visar Latour hur människor kan ladda 
eller stärka sin argumentation i teknologiska processer. Latour själv
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formulerar detta i titeln till artikeln ”Technology is society made 
durable”, teknologi är ett samhälle som gjorts hållbart (min översätt
ning). Latours ide om aktiva icke-mänskliga aktanter påminner om 
Barretts och Thomas idéer om hur människa och material tillsammans 
skapar sociala nätverk.

Ytterligare ett angreppssätt kommer till uttryck i den amerikanska 
arkeologen/antropologen Marcia-Ann Dobres arbeten. Hon har i flera 
artiklar (Dobres & Hoffman 1994; Dobres 1995,1999) och inte minst 
i volymen Technology and Social Agency (Dobres 2000) kombinerat 
teknologi med sociologisk teori. Hon har inspirerats av både handlings
teori och feministisk teoribildning. Dobres ansluter sig till kritiken mot 
teknologisk determinism. Bland annat har hon visat hur arkeologiska 
reproduktioner av stenteknologiska processer dels reproducerar idéer 
om teknologi som separerat från den mänskliga kroppen genom att 
endast händerna avbildas, dels reproducerat idéer om en universell 
protestantisk arbetsmoral genom avbildningar av den ensamma, all
varliga stensmeden (Dobres 2000:20ff). Mot den tidigare definitionen 
av teknologi (se sid 69) kan man ställa Dobres egen: ”...technology is defined 
as a materially grounded arena for dynamic social interaction involved in the 
planning, prodution, use and repair and discard of material culture” (Dobres 
1995:27). Man kan här invända att i denna definition utesluter Dobres 
all teknologi som inte är materiell kultur, det som Mauss beskrev som 
body techniques. Inspirerad av Heideggers verk om teknologi i The 
Question Concerning Technology (Heidegger 1977) ser Dobres tek
nologi som ett sätt att skapa en känsla av I-världen-varo där männis
kan genom bland annat sin förförståelse av den materiella världen stän
digt återskapar sin egen identitet (Dobres 2000:82; Jensen & Karlsson 
2001:79). Utifrån Heideggers tankar ser Dobres teknologi, inte som 
ett substantiv, utan som ett verb. Teknologi är ett verb som beskriver 
mänskliga handlingar i en vardaglig praxis. Dobres tar här upp chaine 
opératoire som ett sätt att studera hur teknologiska handlingar ingår i 
sociala praktiker. Dobres menar dock att begreppet kommit att mer 
beskriva teknologiska processer som isolerade från den mänskliga 
sociala handlingen. Istället ser hon CO som ett metodologiskt arbets
sätt och samtidigt ett teoretiskt ramverk för att förtydliga hur männis
kan genom teknologi uttrycker sociala relationer och skapar en me
ningsfull relation till omvärlden. Detta visar hon genom sin studie av 
tillverkningen av ben/hornredskap på senpaleolitiska Magdalenienbo-
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platser. Genom att analysera tillverkningsprocesserna som en chatne 
opératoire kan hon identifiera en avsevärd variation i olika tillverknings
processer, både inom och mellan boplater. Istället för att hitta en en
hetlig tillverkningsteknik, ett kulturellt drag, hittar hon istället en va
riation som inte låter sig förklaras i funktionella termer. Dobres anser 
istället att den teknologiska variationen är ett uttryck för social kom
munikation mellan människor — uttryckt genom deras teknologiska 
handlingar. Genom vad hon kallar ”engendering the chaine opératoire” för
söker hon skapa en länk mellan a ena sidan de materiella spären av olika 
gester och tillverkningsstadier och å andra sidan den sociala miljö där 
dessa gester utfördes (Dobres 1999:129, 2000:164ff).

I och med dessa arbeten har teknologi kommit att dras in i samhäl
let igen, teknologi är en social handling genom vilken människan ut
trycker saker som världsåskådning, politik och sociala kategoriseringar. 
Teknologi har blivit ett dynamiskt uttrycksmedel, där mediet genom 
vilket detta sker är den materiella världen. Konsekvensen av den här 
nya synen (synerna) på teknologi är att arkeologiskt material som klas
sificerats som teknologiska lämningar nu är användbara för att svara 
på helt andra frågor än människans anpassning till den omgivande 
naturen. Möjligheterna att belysa frågor om social dynamik ökar där
med i sammanhang där man traditionellt ansett att sådana frågor varit 
svåra att arbeta med, t ex beroende på källmaterialets karaktär.

6.3 Teknologi i ljuset av handlingsteori
Intresset för teknologi inom antropologi och sociologi har pä ett ge
nomgripande sätt utvecklat teknologibegreppet och tydligt visat på 
teknologins sociala dimension. Förutom den funktionella dimensio
nen, dvs tillverkandet av föremål och konstruktioner, så uttrycker och 
förmedlar människan olika sociala och samhälleliga fenomen genom 
teknologi. Såväl struktur som handling spelar med i formandet av tek
nologiska strategier. För att knyta an till syftet med avhandlingen, näm
ligen att studera teknologins roll i den dagliga sociala kommunikationen 
och förhandlingarna som sker människor emellan, innebär detta att 
relationen mellan å ena sidan teknologiska handlingar och ä andra si
dan social kommunikation bör kunna utvecklas genom att belysa hur 
teknologin används i skapandet och upprätthållandet av sociala iden
titeter. Det som jag i kapitel 5 kallade social dynamik, dvs den process
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av identitetsskapande klassifikationer som präglar kommunikationen 
mellan grupper, är således något som också uttrycks i teknologiska 
handlingar som tillverkningen av kvartsredskap. Detta gäller inte bara 
kvarts, se bara på avsaknaden av produktionsplatser för grönstensyxor 
och slipstenar som noterades i kapitel 3. Människorna som tillverkade 
dessa redskap skapade säkert en del av sin identitet genom att besitta 
kunskapen, kunna handgreppen. Att detta dessutom förmodligen 
skedde dolt för flertalet människor gav en extra dimension åt uppfatt
ningen om deras identiteter. Dagliga handlingar, präglade av rutinisering 
och habitus, har även ett förkroppsligat tillstånd vilket kommer till 
uttryck i teknologiska handlingar.

I det här fallet kommer jag att koncentrera mig på hur teknologisk 
variation, t ex olika reduktionsmetoder, används i skapandet av sociala 
kategorier. Jag är dock väl medveten om att teknologisk variation en
dast är en aspekt av förhållandet mellan stenteknologi och social iden
titet. Andra aspekter på detta är t ex råmaterialets tillskrivna egenska
per, t ex betydelsen av om kvarts bryts i fast klyft eller hämtas i nodul- 
form. Jag uppfattar dock att idag är begränsningarna för stora för att 
sådana frågeställningar ska kunna besvaras meningsfullt (se t ex kapi
tel 2).

En människa kan på flera sätt skapa en meningsfull omvärld, ett 
sätt är genom teknologiska handlingar. På detta sätt blir också tekno
logiska handlingar meningsbärande bortom deras rent funktionella 
betydelse. Genom en teoretisk medvetenhet om handlingarnas inne
boende betydelse skapas en social praktik. Detta kan göras genom att 
t ex olika handgrepp eller delmoment i en teknologisk process ges olika 
betydelser. Teknologiska handlingar blir därmed tydliga exempel på 
strukturationsteorins handlingsbegrepp.

Val av råmaterial, skapandet av teknologiska strategier, rörelsemöns
ter, förmedlande av kunskap och andra element som kan sägas ingå i 
en teknologi är inte ett resultat av individuell godtycklighet, inte heller 
enbart styrt av materiella eller funktionella val. Teknologiska element 
får sin uttrycksform genom ett samhälles sociala struktur, värderingar, 
kosmologi mm, dvs gemensamma värderingar. Teknologiska element 
är därför också kontextuellt formade, de får sina olika former genom 
samhällens sociala och historiska strukturer.

Teknologi kan därmed ses som en punkt där strukturationsteorins 
centrala begrepp handling och struktur kommer till uttryck.
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6.3.1 Olika teknologier - olika grupper
För att kunna diskutera teknologins roll i den sociala dynamiken mel
lan grupper i det mesolitiska samhället mäste man reflektera över vilka 
grupper som har haft tillgång till redskapsproduktionen. I otaliga re
konstruktioner i arkeologisk litteratur och utställningar reproduceras 
bilden av tillverkningen av redskap som en typisk manlig aktivitet. Ord 
som stensmed, flintknackare och liknande har alla ett maskulint genus 
precis som man i det moderna samhället ofta har framställt teknik, 
produktion och tillverkning som främst manliga handlingar. I 
rekonstruktionerna av stenålderns redskapstillverkning reproduceras 
moderna västerländska uppfattningar om arbetsfördelning mellan 
könen (Dobres 2000:22ff; Gero 1991). Uppfattningen om stenbear- 
betning som en typisk manlig handling är också tydlig i den arkeolo
giska forskningen kring experimentell tillverkning av stenredskap, vil
ken nästan uteslutande bedrivs av män på föremål som ofta uppfattas 
som ”manliga”, t ex projektilspetsar. Stenteknologi har således oftast 
kommit att associeras med män, något som kvinnor inte varit delak
tiga i. En sådan syn innefattar antaganden dels om att man—kvinna är 
den förhärskande kategoriseringen, dels att män i sig är en homogen 
grupp.

I samband med framväxten av en uttalad feministisk arkeologi har 
denna syn på förhistorisk redskapstillverkning kritiserats (Gero 1991, 
Bird 1993; Finlay 1997; Willemark 1997). I etnografiska beskrivningar 
finns flera exempel på att kvinnor tillverkat sina egna redskap, ibland 
även tillverkat redskap som sedan använts av män, t ex spjut (Bird 
1993:24f). Det finns också exempel på att män och kvinnor tillverkat 
olika typer av samma redskap, för att använda vid samma aktivitet, t 
ex träarbete. Även om kvinnor ofta varit osynliga i arkeologiska tolk
ningar av redskapstillverkning sa har de ibland beskrivits som brukare 
av en viss reduktionsmetod, nämligen den bipolära (\X illcmavk 1997:56; 
Finlay 1997:204). Flenniken beskriver i sin studie av stenmaterialet från 
Hokofloden i nordvästra USA hur bipolära avslag främst använts i 
sammansatta redskap, använda av kvinnor vid rensning ax tisk 
(Flenniken 1981:171). De etnografiska exemplen ox^an visar att sten
teknologi är något som både män och kvinnor är engagerade i. Redskap
stillverkning är inte längre en exklusiv manlig sfär till vilken kvinnor 
inte har tillträde. Vem som tillverkar redskap bestäms utifrån sociala 
och kulturella normer. Vi kan därför inte anta att den grupp eller de
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grupper som varit involverade i redskapstillverkningen i Skärgårdsom
rådet uteslutande varit män. Istället kan redskapstillverkning ses som 
ett område där flera olika individer/grupper möts. Om social dyna
mik kan ses som en process av identitetsskapande kategorisering som 
sker mellan genus/åldersbaserade grupper (se kapitel 5) borde denna 
dynamik rimligtvis även vara närvarande vid redskapstillverkningen.

Om nu genus inte längre utgör normen för vem som ansvarar för 
redskapstillverkning är ålder fortfarande en mer problematisk kategori. 
Alder ställs ofta i relation till hantverksskicklighet, indikationer på 
mindre utvecklad skicklighet tolkas ofta som gjorda av lärlingar eller 
barn. Även här kan man se påverkan från vår tids syn på hur man i 
unga år utbildas för att sedan ingå i det vuxna arbetslivet. Precis som 
genus kan även ålder ses som en social och kulturell konstruktion där 
en person kan genomgå flera olika ”åldrar”. Olika skeden i livet ger 
olika kunskaper, t ex stenteknologisk. Dessa olika sociala ”åldrar” kan 
också innebära att kunskapen om t ex olika teknologiska strategier sker 
vid olika tillfällen i en människas liv. Stenteknologin i östra Mellansve
rige är komplex med minst tre olika reduktionsmetoder represente
rade och det är inte självklart att dessa metoder setts som ett samman
hängande block av kunskap som lärts in vid ett tillfälle. Istället kan man 
se den teknologiska variationen i samhället som ett uttryck för en kom
plicerad struktur baserad på kategoriseringen av olika individer, defi
nierade utifrån olika kön och åldrar, och deras rätt till stenteknologisk 
kunskap. Delar i den stenteknologiska repertoaren skulle då bli repre
sentativa för vissa avgränsade grupper av individer som delar gemen
samma kriterier. Det behöver nödvändigtvis inte vara i termer av bin
ära oppositionspar som ung-gammal eller man-kvinna, många andra 
kriterier kan vara tänkbara. Ett scenario kan vara att det är först när en 
ung man blir jägare som han också får kunskap om tillverkningen av 
jaktredskap. En annan möjlighet är att kvinnor sprider sitt hantverks- 
kunnande i ett område genom exogama relationer (Hallgren 1996).

Den irländska arkeologen Nyree Finlay har myntat begreppet knaps- 
cape för att diskutera hur relationen mellan individ och stenteknologi 
formas under livets gång och hur detta orsakar en ojämn utbredning 
av stenavfall i landskapet (Finlay 1997:209). Termen knapscape är svår 
att översätta till svenska, den är inspirerad av Tim Ingolds begrepp 
taskscape, vilket används för att beskriva relationen mellan tid och 
människa i landskapet. Till exempel sä kan stensmeden under inlär-
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ning vara hänvisad till lokaler med gott om råmaterial, t ex stenbrott. 
Hennes analys syftar till att lokalisera barn och ungdomars roll i 
redskapstillverkningen men man kan utveckla idén till att omfatta tek
nologisk inlärning vid olika perioder i en människas liv. Man kan se 
variationen mellan olika sammansättningar av avfallet på slagplatser 
som indikationer på att olika personer med olika tillgång till teknolo
gisk kunskap varit närvarande. Slagplatserna kan sägas vara platser i 
ett ”taskscape” - boplatsen. I det rörliga levnadssättet i Skärgårdsom
rådet kan man mycket väl tänka sig en varierad teknologisk repertoar 
på olika typer av boplatser som ett resultat av att de bebotts av olika 
individer/grupper.

Att sammanföra begreppet stenteknologi och genus innebär alltså 
inte bara att söka synliggöra kvinnor och barns roll i en tidigare så 
mansdominerad sfär som stenteknologi. Att köns- och åldersbestämma 
reduktionsmetoder och redskap är inte tillräckligt. I stället vill jag ge
nom att kombinera begreppen genus och stenteknologi peka på att olika 
människor kan ha haft olika tillgång till stenteknologisk kunskap och 
att teknologi är ett av flera sätt där genus och ålderskategorier spelar 
en avgörande roll för hur teknologiska strategier formas och föränd
ras. Stenteknologi ska därmed ses som en del av individers olika so
ciala identiteter, oavsett vad dessa identiteter kategoriseras utifrån för 
principer. Stenteknologiska förändringar kan följaktligen tolkas som 
förändringar i relationen mellan struktur och individ där olika sociala 
identiteter kommer att omvärderas och förändras.

6.3.2 Du dr vad du gör - teknologi och social identitet
I kapitel 5 formulerades begreppet social dynamik som ett samman
fattande begrepp för den fortlöpande process genom vilken olika so
ciala identiteter, knutna till olika genus/åldersgrupper kommer till ut
tryck i ett samhälle som det mesolitiska. Eftersom man kan förutsätta 
en viss rörlighet mellan olika grupper, något som kommer till uttryck 
i olika typer av boplatser (stora och små), ställde detta livsmönster krat 
på en speciell sorts social kompetens, nämligen den att kunna på ett 
övertygande sätt uttrycka sin sociala identitet på sätt anpassade till olika 
livssituationer, en social flexibilitet. Att effektivt och övertygande kunna 
uttrycka sin sociala identitet när stunden så kräver kan ha fungerat som 
ett slags socialt kapital, något som erkändes och värdesattes av andra.

Identitet kan uttryckas på flera olika sätt, ofta har man betonat klä-
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dedräkt eller annan personlig utsmyckning. Hur vi konstruerar vår 
sociala identitet görs genom dels vår egen uppfattning om identiteten, 
dels genom vår uppfattning om vad andra förväntar sig av vår identi
tet. Resurserna som står tillbuds är dock fler än klädedräkt och utsmyck
ning. Andra sådana resurser är t ex språk och gester. Genom att inte
grera tillverkningen av redskap i denna process, i den sociala dynami
ken ökar möjligheterna till uttrycksmedel. Teknologin blir då något som 
man kan använda för att förstärka, eller förminska, önskade uttryck. 
Teknologi kan ses som en identitetsskapande praktik. Detta sker på två 
sätt, dels genom individens förhållande till det materiella och dels ge
nom teknologins performativa karaktär.

6.4 Teknologi/människa/materia
I kapitel 5 presenterades några idéer om hur kvarts kunde ses som en 
resurs använd i olika identitetsskapande praktiker. I teknologiska prak
tiker kommer relationen mellan människa och materia i fokus. Tekno
logi som en social praktik har två materiella dimensioner, dels en som 
rör människan och hennes kropp, dels en som rör materialet. Man kan 
säga att den första är intern, den rör hur människan genom sin kropp 
och dess rörelser skapar en förståelse för sig själv, sin identitet. Den 
andra är mer extern, det handlar om hur människan förhäller sig till 
den materiella omvärlden. Båda dessa dimensioner har sina rötter i den 
tyske filosofen Heideggers arbete om hur människan är i världen istäl
let för att reagera på världen som om den var placerad utanför män
niskan (Dobres 2000:81). Varandet (Being, Dasein) är skapandet av en 
meningsfull existens och omvärld genom bland annat ett agerande med 
det materiella. Heidegger tar här avstånd Iran den cartesiska dualis
men, istället för att separera människa och materia menar han att de 
två är intimt förknippade med varandra. Han utvecklar här idéer ur
sprungligen hämtade från hermeneutiken och fenomenologin (Jensen 
& Karlsson 2001:80). Människan existerar inte bredvid världen utan 
genom den, den ingår i vår förförståelse. Denna förförståelse kommer 
bland annat från vårt användande av tingen. Det är på detta sätt som 
slagen kvarts kan ses som en social resurs, något som människan age
rar genom. Kvartsen blir då ett medium genom vilket människan kan 
uppleva och förmedla sin kategorisering av omvärlden.

Kroppen har en central plats i förståelsen av teknologi som en identi-
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tetsskapande praktik. Den är viktig för vår upplevelse av oss själva som 
individer, det är platsen för jaget (Giddens 1984:36). Samtidigt förmed
lar kroppens rörelser och gester viktig information om materian, t ex 
kvarts som bearbetas. Den teknologiska repertoaren ställer krav på att 
vissa gester och rörelser utförs korrekt för att det önskvärda resultatet 
ska uppnås. Kroppen får således en mellanställning, en länk mellan 
materia och individen (Dobres 2000:149). Vi upplever och förstår vår 
omvärld genom våra sinnen, genom vår kropp (Thomas 1996:87). Den 
del av vår omvärld som berör vår egen och andras identitet görs också 
begriplig genom kroppen. Med detta menas inte bara kroppen som en 
fysiskt begränsad enhet där en människas kropp kan identifieras uti
från fysiska attribut som ung—gammal eller man—kvinna. Kategoriser
ingen utifrån kön och ålder är mer komplex och dynamisk än dessa 
begreppspar antyder. Ett sätt att uttrycka en social identitet, utöver de 
fysiska attributen är att engagera kroppen i olika typer av identitets- 
skapande handlingar. Det är i handlingar som kroppen får sin identi
tet (Strathern 1988:299). Teknologiska handlingar, som t ex att slå 
kvarts, blir därmed en identitetsskapande praktik, en praktik som in
volverar individen och materien genom kroppens rörelser och gester.

Den externa dimensionen i teknologi som en social praktik foku
serar på människans förhållande till den materiella omvärlden, i det här 
fallet kvarts. Genom att bearbeta kvarts, att omforma stycken av kvarts 
till önskvärda former och funktioner skapar människan ett förhallande 
till materialet. Det är inte enbart en fråga om att tran formera natur till 
materiell kultur, att socialises kvartsen. Kvarts i sin ursprungliga form, 
i noduler eller som ådror i fast berg är redan indragen i människans 
uppfattning om omvärlden, den ingår i hennes kosmologi. Vad som 
händer på slagplatserna är att kvartsen successivt transformeras till att 
bli en del av den personliga identiteten. Kvartsens materiella kvalite
ter, känslan av den ofta fettglänsande kvartsen, utseendet av den opaka 
och ändå glänsande kvartsen, ljudet när knackstenen träffar kvarts
kärnan, bidrar alla till att skapa en förståelse hos människan. Denna 
förståelse kommer genom hennes sinnen och förmedlas genom hen
nes kropp. De materiella delarna av de teknologiska handlingarna, 
kärnorna, avslagen, splittren blir materiella uttryck för en djupare för
ståelse av de egna handlingarna och den egna identiteten. Den materi
ella dimensionen i teknologi står inte i motsats till den sociala, istället 
är de två förenade. Genom teknologisk praktik dras människa och
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materia in i en social relation, ett socialt nätverk (Barrett 2001:152; 
Edmonds 1995:18; Latour 1991; Thomas 2000:1491). Denna relation 
mellan människa och materia är av betydelse inte bara för individen 
som utför handlingen, utan även för individer i hennes omgivning. 
Teknologi som idendtetskapande praktik är inte bara en individuell 
erfarenhet, det är även en del i kommunikationen mellan människor.

6.4. I Teknologins performativa karaktär
Som ett medel för kommunikation får teknologi en betydelse för hur 
man kommunicerar uppfattningar om bland annat identitet. Teknolo
gin är till stor del en föreställning, speciellt i mindre samhällen där 
uppdelningen mellan offentlig/privat inte är lika uttalad som i vårt eget 
samhälle. Att kunna visa prov på teknologisk skicklighet har i många 
fall satts i samband med social status (Dobres 1999:136). Utifrån idén 
om teknologi som en föreställning kan skicklighet utvecklas till att inte 
bara omfatta tillverkandet av mer funktionsdugliga eller mer estetiskt 
tilltalande objekt. Skickligheten kan också mätas i hur tydligt man lyckas 
förmedla sin identitet, för sig själv och till andra. Det rörliga samhället 
under mesoHtikum där ens hem kunde vara många platser, och där 
människor möttes under olika omständigheter kan ha skapat ett ökat 
krav på att effektivt kunna uttrycka sin sociala identitet. Teknologiska 
handlingar kan här ha fungerat som ett sätt att förtydliga denna kom
munikation, bland annat genom sin performativa karaktär.

Även om lämningar efter hus eller hyddor inte är vanliga på meso- 
litiska boplatser i östra Mellansverige är det troligt att merparten av 
stenbearbetningen skedde utomhus, bland annat utifrån slagplatsernas 
storlek (se kapitel 8). Flertalet verksamheter har troligen skett utom
hus, synliga för ett flertal människor, även de som inte varit direkt in
volverade i själva processen. Val av råmaterial, teknik och metoder, 
rörelser och gester, samt placering är sociala val som görs utifrån hur 
du och andra uppfattar dig. Dessa val gör det också möjligt att för
stärka den demonstrativa kraften genom t ex att laborera med begrepp 
som gömd och öppen (Lindgren 2003:178).

De två reduktionsmetoderna som är fokus för avhandlingen, fri- 
hand-plattformsmetod och bipolär metod för med sig två helt skilda 
och mycket distinkta rörelsemönster (tig 6.1). Sättet att placera krop
pen när du stöder kvartskärnan mot ett städ skiljer sig från kropps
ställningen när kärnan hålls i handen. Armens rörelse när knackstenen
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Fig 6.1. Ett försök att visa hur olika reduktionsmetoder engagerar kroppen på 
olika sätt och därmed ger teknologin en performativ karaktär.Teckning: Nils 
Håkan Lorentzson. - An attempt to show how different methods of reduction 
engage the human body in different ways, giving technology a performative 
character. Drawing: Nils Håkan Lorentzson.

förs mot kärnan är också något som skiljer de två metoderna ät. 
Kroppsställning och rörelseschema är helt olika beroende på vilken 
reduktionsmetod du använder. Man kan generalisera skillnaderna 
mellan de olika redukdonsmetoderna som att plattformsmetoden krä
ver en öppnare kroppsställning med tydligare rörelser medan den 
bipolära reduktionsmetoden kräver en mer sluten kroppsställning med 
ett mer begränsat rörelsemönster. För en erfaren stensmed är skillna
derna säkert ännu större. Kroppen och gesterna uttrycker skillnader 
lika stora som de vi tycker oss se på kärnorna och avslags fragmenten 
slagna med de olika redukdonsmetoderna. Det råder därför inget tvi
vel om att det för människor som inte var delaktiga i tillverkningen av 
kvartsredskap var minst lika tydligt vilken metod som am ändes vid 
slagplatsen, som det var för dem som aktivt deltog i processen. I och 
med de olika kroppsställningar och rörelsemönster som förknippas 
med de olika reduktionsmetoderna blir teknologins performativa ka
raktär tydlig. Teknologin kan i det här fallet därför ha fungerat my eket 
väl som ett sätt att förstärka kommunikationen av den sociala identi
teten.

151



Christina Lindgren

6.5 Slagplatser - sociala platser
Vad får detta för konsekvenser för hur vi ser på slagplatser? Den tra
ditionella bilden av stenmaterial på en boplats är att det rumsligt och 
morfologiskt går att skilja mellan produktion, konsumtion och avfall. 
Produktionen representeras av slagplatsen, dvs platser där man slagit 
sten. Den uppfyller också följande kriterier.

• Den är rumsligt avgränsbar.
• Den innehåller kasserade, ratade objekt som är att betrakta som 

produktionsavfall.
• Genom att studera sammansättningen av produktionsavfallet går 

det att rekonstruera vad som tillverkats där.

Det finns också ett antagande om att slagplatsen representerar ett 
begränsat tidsavsnitt, ett fruset ögonblick. Däremot råder det stor 
oenighet om vad en slagplats ska innehålla för att kunna definieras som 
sådan (t ex Thorsberg 1984). En central fråga är huruvida slagplatsen 
representerar primärt eller sekundärt avfall. Med primärt avfall menas 
att platsen där avfallet deponerats också är platsen där stenbearbet- 
ningen skett, till skillnad från sekundärt avfall som samlats ihop efter 
arbetets avslutande för att sedan deponeras i gropar eller avfallshögar. 
Etnografiska exempel sätter ofta, men inte alltid, samman sekundär
avfall med att arbetet skett på ett skinn som underlättat hopsamlandet. 
För idén om teknologins performativa karaktär är det väsentligt att 
avgöra om slagplatserna innehåller primärt eller sekundärt avfall ef
tersom det endast är platser där primärt avfall deponerats som blir 
användbara som de platser i ”boplatslandskapets taskscapes” där so
ciala roller formades och upprätthölls.

Slagplatser kan därför vara lämpliga som analytiska objekt eftersom 
de kan ses som platser där människa och kvarts ingått i vissa relatio
ner och där ”föreställningar” utförts. Om man utgår från att sten- 
bearbetning är ett område inom vilka flera olika genus/åldersrelaterade 
grupper verkar är också slagplatserna platser för interaktion mellan 
dessa grupper. Men för att de ska kunna förstås i någon djupare me
ning måste man beakta slagplatserna som dynamiska enheter där so
ciala och kulturella val spelar stor roll för deras utformning, placering 
och innehåll. En slagplats är också en plats med många betydelser. 
Inledningsvis uppstår en betydelse när den skapas. Genom handlingen
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kombineras bade det performativa och individens förhållande till ma
terialet. Men den har också en betydelse efter handlingens slutförande 
i kraft av det materiella, det kvarliggande synliga råmaterialet. Den kvali
tativa och kvantitativa sammansättningen är betydelsebärande som 
symboler för det som har skett.

Slagplatsen är dock ett problematiskt analytiskt objekt eftersom den 
tillåter manipulation i hög grad. Eftersom platsen utgörs av en mängd 
olika typer av fragment är sammansättningen möjlig att påverka ge
nom att plocka bort eller lägga till saker. I grundtanken för hur slag
platser tolkas sker detta endast en gång. Efter avslutad bearbetning tas 
det färdiga redskapet bort för att användas på en annan plats, kvar blir 
avfallet, skräpet. Men denna manipulation kan ske vid flera tillfällen 
och med flera olika syften. Ser vi till de tre betydelsebärande tillfällena 
så kan stensmeden själv forma vad som ligger kvar genom att plocka 
bort mer än bara den färdiga produkten, det kan vara uttryck för om 
man avser att komma tillbaka till platsen eller inte. Den övergivna slag
platsen kan också manipuleras genom att man successivt plockar bort 
olika bitar, övergivna slagplatser kan komma att få betydelser som la
ger av användbart material. Det arkeologiska tillvaratagandet innebär 
också en möjlighet till förändring av sammansättningen, t ex splitter 
tas inte om hand om man inte sållar, en klassificering kan innebära att 
olika typer inte syns. Genom en medvetenhet om hur man kan mani
pulera slagplatser blir de också möjliga att tolka i termer av vilka hand
lingar som skett där, vilken föreställning som skett på scenen. Slag
platserna är alltså platsen där sociala strukturer och handlingar repro
duceras och förmedlas, långt från den stereotypa bilden av den enskilda 
händelsen, platsen för den ensamme stensmedcn.

6.6 Sammanfattning
Den roll som kvarts har i de olika identitetsskapande praktikerna kan 
bäst förstås genom teknologin, framförallt dess sociala dimension. 
Vilken roll har teknologin i upprätthållandet och förmedlandet av so
ciala identiteter i det mesolitiska samhället? Teknologi har tidigare 
främst betraktats som något utanför samhället, något vars största be
tydelse ligger i möjligheten att utnyttja den omgivande naturmiljön. För 
att teknologibegreppet ska bli användbart i arkeologiska studier, där 
vi inte alltid kan förutsätta att samma cartesiska världsbild rådde, måste
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begreppet frigöras från vissa av våra västerländska uppfattningar. Den 
sociala dimensionen hos teknologi kan ses som något gränsöverskri
dande, den är alltid närvarande, men det är i de lokala sammanhangen 
som den får sin betydelse. Den kan inte förstås utan en förståelse för 
lokala sammanhang. Under 1990-talet har teknologins sociala dimen
sion kommit att uppmärksammas av både sociologer och antropolo
ger, där man utifrån olika perspektiv har betonat möjligheterna att 
genom teknologi uttrycka världsåskådning, politik och sociala katego
riseringar. Utifrån ett handlingsteoretiskt perspektiv har jag betonat 
teknologins roll i aktörers arbete med att skapa en meningsfull om
värld. Redskapstillverkning i sten kan idag inte längre sägas bara vara 
männens värld. Otaliga etnografiska exempel visar att både män och 
kvinnor varit involverade i processen. Den teknologiska variationen 
som vi ser under mesolitikum i Skärgårdsområdet kan ha utnyttjats av 
flera olika sociala kategorier. Därmed får också teknologin en roll som 
identitetsskapande praktik. Teknologin har en speciell roll i denna prak
tik eftersom man i olika teknologiska handlingar använder kroppen. 
Genom kroppens rörelser och gester upplever vi omvärlden och ma
terialet, dessutom förtydligar vi vår egen uppfattning om oss själva. De 
två reduktionsmetoderna, plattform-frihand och bipolär har båda olika 
kroppsställningar och rörelsemönster, dessutom har troligen mycket 
av stenbearbetningen skett utomhus, synligt för många. Dessa två fak
torer ger teknologin en performativ karaktär. Olika reduktionsmetoder 
har utifrån detta perspektiv varit ett effektivt sätt att kommunicera olika 
identiteter. Slagplatser kommer därför att kunna ses som platser där 
en daglig kommunikation av olika sociala identiteter skett. Det är plat
ser som får sin betydelse, inte bara genom handlingar som skapar slag
platsen, utan även genom manipulering av det efterlämnade materia
let. Genom att manipulera sammansättningen på slagplatser kan man 
förändra intrycket av dem och därmed också förändra intrycket av vilka 
handlingar som skett där.

Slagplatserna har alltså övergått från att ha varit platser för aktivi
teter till att bli viktiga platser för att förstå hur de olika reduktionsmet
oderna använts i olika sociala spel som utspelat sig där. Men för att 
identifiera och förstå slagplatserna och tolka deras sammansättning 
krävs en tydligare kunskap om teknologins hårda dimension, karaktä
ren hos de olika reduktionsmetoderna, hur kvarts uppträder vid till
slagning.
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Kapitel 7

Teknologins hårda dimension
Något om stenteknologi i allmänhet 

och bipolär teknik i synnerhet

Under hösten och vintern 1986 fick jag till uppgift att klassificera fyn
den från UV-Mitts undersökning av den mesolitiska Eklundshovsbop- 
latsen. Kul att få en inblick i ett mesolitiskt fyndmaterial från det här 
området, tyckte jag, som tidigare hade erfarenhet från mesolitiska fynd 
från Skåne vid min grundutbildning vid Lunds universitet. Döm om 
min förvåning när jag bland dessa 10 000 bitar slagen kvarts inte kunde 
hitta det jag var van vid att hitta. Var fanns mikrospånen, handtagskär- 
norna, mikroliterna, skraporna, blockuppfriskningsavslagen och så 
vidare? Efter att några år senare ha varit med om experimentell till
slagning av kvarts var min förståelse av slagen kvarts något större. 
Plötsligt hade jag ett, visserligen rudimentärt, men dock ett språk för 
de bitar som låg framför mig på skrivbordet. Jag kände igen dem och 
kunde förklara varför de såg ut som de gjorde och hur de hade upp
kommit. Med denna lilla historia vill jag visa vikten av denna ”hårda” 
del av teknologi. Genom att tillämpa forskning från andra discipliner 
som t ex brottmekanik i spröda material och kombinera detta med 
experiment har man kunnat skapa en förståelse för de mekaniska pro
cesser och därmed de gester som skapat stenavfallet pa vara boplat
ser. Det ger oss en möjlighet att läsa och förstå det arkeologiska mate
rialet och det är först då som det blir meningsfullt och möjligt att tolka.

Den inriktning mot en ”social” dimension hos teknologin som for
mulerats i tidigare kapitel är således inte möjlig utan en kunskap om 
teknologins hårda dimension, dvs en kunskap om kvartsens materi
ella egenskaper, framför allt hur den reagerar vid tillslagning. Främst 
handlar det om att identifiera och tolka teknologisk variation, att bringa 
reda i den stora massan av avslag och avslags fragment som karakteri
serar fyndplatserna. Denna ”hårda” kunskap är lika viktig som kun
skaper om människan som en social varelse för att kunna bygga me-
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ningsfulla arkeologiska tolkningar. Stenteknologi har här en fördel fram
för andra arkeologiska forskningsområden (Sinclair 2000:196). I och 
med att enskilda gester, val och handlingar får ett materiellt uttryck i 
avspaltningsytor och slagvinklar skapas en effektiv länk mellan mate
rialet och den sociala handlingen. Det blir möjligt att verkligen utläsa 
olika meningsbärande handlingar i det bevarade stenmaterialet.

I kapitel 2 presenterades den kunskap som fanns om slagen kvarts 
i östra Mellansverige fram till ungefär 1990. Det är från den tidigare 
forskning främst två viktiga resultat som styr arbetet med det här 
kapitlet. För det första är det den teknologiska variation som Erret 
Callahan visade på. På mesolitiska boplatser förekommer åtminstone 
tre reduktionsmetoder, plattform-frihandsmetod, bipolär metod och 
städmetod. Dessa tre metoder förekommer i olika mängd under hela 
mesolitikum men en minskning i användandet av den bipolära reduk
tionsmetoden kan ses omkring 4500 f Kr. Det andra resultatet var 
insikten om betydelsen av att ha ett klassificeringsschema som var 
anpassat till lokala förhållanden som kunde bringa reda i det omfat
tande avslagsmaterialet från boplatserna. För att kunna förstå hur den 
teknologiska variationen på boplatserna har fungerat i rollen som 
identitetsskapande praktik krävs två saker, dels ett klassificeringsschema 
som uppmärksammar teknologisk variation och gör det även för av
slag och avslagsfragment, dels en kunskap om de olika teknikerna som 
gör det möjligt att fördjupa diskussionen kring teknologins metoder 
och gester och därmed dess performativa karaktär. En fördjupad kun
skap om de olika reduktionsmetoderna är också viktig för att bättre 
kunna definiera vad den teknologiska förändringen består i ur ett tek
nologiskt perspektiv. Ett klassificeringsschema anpassat till att belysa 
teknologisk variation samt en fördjupad kunskap om de olika reduk
tionsmetoderna är också nödvändig för att bättre kunna förstå slag
platserna. Slagplatserna är ju att betrakta som sociala platser, platser 
där människor är involverade i så mycket annat än att bara tillverka ett 
redskap. Men för att förstå vad som sker på dessa platser måste jag ha 
en fördjupad förståelse av såväl de olika reduktionsmetoderna som 
avslagsmaterialet.
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7.1 Stenteknologi - från rekonstruktion till social 
process
Intresset för stenteknologi inom arkeologi är nästan lika gammalt som 
ämnet självt. Allt eftersom människans tidiga historia förflyttades längre 
och längre tillbaka i tiden ökade också behovet av kunskap om sten
redskapen. Länge var kunskapsbehovet inte mer specificerat än att man 
ville ha svar på frågan om vilka stenar som var bearbetade av männis
kan och vilka som var naturliga, den s k Eolitdiskussionen (Johnsson 
1978; Knutsson 1988). Redan tidigt blev dock experiment en viktig del 
av den stenteknologiska forskningen, bland annat genom engelska 
bössflintsmeder som ofta kopierade äldre föremål (Johnsson 1978; 
Madsen 1986:4f). Ämnet utvecklades snabbt och har under 1900-talet 
framförallt utvecklat flera metoder, t ex slitspårsanalys, återpassning, 
experiment och chaine opératoire för att bättre förstå stenteknologiska 
processer, framförallt ur ett funktionellt perspektiv. Om stenteknologisk 
forskning främst präglats av en stark metodisk utveckling så har den 
teoretiska utvecklingen inte varit lika stark (Torrence 1989; Odell 1996). 
Så t ex har teorier som förklarar teknologisk variation varit få. Därför 
fick Robin Torrence stort genomslag under 1980-talet när hon utar
betade en teori som utgår från att tid och stress är det som påverkar 
teknologisk variation (Torrence 1989). Time/stress-teorin bygger på 
optimeringsteorier och evolutionsteorier (Torrence 1989:2,58). Bakom 
denna teori finns synsättet att teknologi endast är en ekonomiskt styrd 
aktivitet som styrs av principer om rationalitet och effektivitet i linje 
med de adaptionsteorier som formulerats av White och som övertogs 
av Binford (1962). Torrence säger själv att tidsbegreppet är viktigt men 
hon utgår från tid som ett neutralt mätbart begrepp. Precis som vi ti
digare sett i diskussionen kring säsongsboplatser så bygger även detta 
på optimeringsprincipen och det finns ingen anledning att här upp
repa mina invändningar mot detta synsätt.

Den stenteknologiska forskningen har ofta utgått från en av föl
jande tre aspekter: typologisk, funktionell eller teknologisk. Dessa tre 
aspekter har ofta setts som varandras motpoler och därmed uteslutit 
varandra. Att antingen fokusera på typologiska kvalitéer eller istället 
belysa den funktionella aspekten markerar t ex skiljelinjen mellan den 
äldre kulturhistoriska arkeologin jämfört med den processuella arkeo
login som den kom att utformas i New Archaeology (Binford 1973; 
Bordes 1973). De verk som refererades i kapitel 2 i den översiktliga
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forskningshistorien belyser enkelt denna triptyk. De inledande arbe
tena av Florin, Engström och Thomasson var alla exempel på ett typ- 
ologiskt intresse medan de senare arbetena av Welinder och Broadbent 
kan ses som exempel på ett funktionellt angreppssätt. Till sist har 
Knutsson och Callahan arbetat utifrån främst ett teknologiskt intresse. 
Åtskiljandet av dessa tre delar av ett föremål har en bakgrund i det 
systemteoretiska tänkandet där olika delar hålls åtskilda även om man 
menar att de samverkar för att skapa balans i samhället. Genom att 
beskriva ett föremåls olika attribut utifrån begrepp som antingen form, 
eggvinkel eller reduktionsmetod förenklar man människans förhållande 
till föremålet. Föremål i vår vardag innehåller alla tre delarna. Idag 
betonas ett föremåls form lika mycket som dess funktion, något som 
reklamindustrin är ett levande exempel på. Form och funktion kan 
tyckas glida in i varandra och det är inte alltid vi själva kan ange vilket 
som vi upplever som tyngst i våra värderingar av föremål. Likaså är ett 
föremåls tillverkning en del av dess ”liv”. Det finns inte någon tydlig 
gräns mellan ett ofärdigt och ett färdigt föremål. Detta betonas i be
greppet den formativaprocessen (Knutsson 1988; Madsen 1986). Den 
formativa processen är tänkt att beskriva den sekvens av händelser som 
ett föremål genomlever. Den form som vi arkeologer upplever som 
den slutgiltiga är bara det sista ledet i en lång kedja. Ett föremåls lev
nadsbana kan beskrivas genom följande steg: tillverkning, användning, 
uppskärpning, omhuggning till ett nytt redskap, övriga skador (Mad
sen 1986:8). Den formativa processen omfattar flera steg av föränd
ring av råmaterialet till en tänkt form, och även ändrade former, samt 
kassering. Processerna som föremålet genomlever påverkar föremålet 
antingen genom medveten tillslagning eller genom användning. Den 
formativa processen gör det möjligt att se stenmaterialet på boplatser 
som dynamiskt istället för statiskt. Den formativa processen suddar 
också ut gränserna mellan den litiska treenigheten, typologi, funktion 
och tillverkning. Istället för att ses som separerade enheter så förs de 
samman. Att jag i det här kapitlet väljer att betona teknologi innebär 
inte att jag tar avstånd från den formativa processen. Istället ska denna 
text om teknologi ses som ett komplement till iakttagelserna om typo
logi och användning i kapitel 2, 3 och 8.

Stenteknologi är ett samlingsbegrepp inom vilket det finns flera 
angreppssätt. Alla syftar dock till att på ett eller annat sätt bättre förstå 
förhistoriska och historiska tillverkningsprocesser. Stenteknologisk
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forskning är därmed viktig för denna teknologins hårda dimension. 
Stenteknologi är ett brett fält och en allmän forskningsöversikt kan bli 
hur omfattande som helst. Därför har jag valt att ta upp tre punkter 
som skulle kunna vara framkomliga angreppssätt i det här arbetet. Det 
är dels diskussionen om ”bevarande” (curated) och ”tillfälliga” (expe
dient) teknologier, dels chaine opératiore samt till sist, att använda 
experiment. Urvalet beror på att dessa på ett eller annat sätt kan kny
tas till diskussioner viktiga för avhandlingen. Eftersom framförallt den 
bipolära reduktionsmetoden ofta karakteriserats som tillfällig, kan 
denna diskussion vara belysande för att bättre förstå hur denna metod 
uppfattats i andra kontexter, vilken betydelse man gett den. Chaine 
Opératoire-metodcn har från att nästan uteslutande ha använts i ett 
rent deskriptivt syfte alltmer kommit att användas för att bättre förstå 
kopplingen mellan tekniska sekvenser och olika kognitiva processer, 
under senare år har man också uppmärksammat den i analyser av tek
nologins sociala dimension (Apel 2001; Dobres 1999,2000; Edmonds 
1990; Schlanger 1990). Metoden har dock aldrig använts för frågor kring 
de tre aktuella reduktionsmetoderna. Ett syfte är därför att se hur an
vändbar metoden är i den aktuella kontexten. Inget av de ovanstående 
två angreppssätten är speciellt konstruktiva om de inte kombineras med 
ett fungerande klassificeringsschema. Ett sätt att arbeta fram ett så
dant är utifrån stenteknologiska experiment med olika reduktions
metoder.

7.1.1 bevarande och tillfälliga teknologier
Utgångspunkten för denna modell ligger i ett intresse av att försöka 
förstå de processer som formar det arkeologiska källmaterialet. Hur 
organiseras t ex ett samhälles teknologi utifrån principer om tillverk
ning, användning och kassering av redskap? Lewis Binford studerade 
detta 1971 hos inuiterna i Nunamiut i Alaska (Binford 1977). Analy
sen omfattade de redskap som inuiter tog med sig på olika färder, vilka 
redskap som kasserades när de använts och vilka som togs med hem 
och reparerades. Analysen visade att inuiterna till stor del tog med tra
siga redskap hem till byn för att laga eller använda till något annat. 
Utifrån iakttagelserna formulerade Binford en hypotes om bevarande 
och icke bevarande, tillfälliga, teknologier (aa:34ff). Kortfattat definie
ras en bevarandeteknologi som en teknologi där redskap i hög grad 
repareras och återanvänds till andra funktioner när den inte längre kan
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användas i den primära funktionen, redskapen transporteras också 
mellan olika boplatser. Motsatsen till detta är då en tillfällig teknologi 
där redskap tillverkas för direkt användning och kasseras när de inte 
längre fyller sin funktion. En teknologi som karakteriseras som beva
rande innehåller också en högre grad av formella redskap, det motsatta 
gäller då för en teknologi som klassas som tillfällig. Centralt för Bin- 
fords modell är att den teknologiska organisationen är starkt kopplad 
till ett samhälles bosättningsmönster. Rörligheten hos jägare/samlare 
är en viktig ekonomisk strategi (Binford 1980;17). Olika funktioner 
knyts till olika platser och detta resulterar i att det arkeologiska mate
rialet varierar mellan olika boplatser. Bevarande är en teknologisk stra
tegi som är typisk för samhällen som har ett sk logistiskt bosättnings
mönster, dvs ett där man utifrån en basboplats som är stationär under 
stora delar av året tillfälligt utnyttjar speciella resurser i andra områden 
(Binford 1980). Här forslas redkap mellan basboplatsen och tillfälliga 
boplatser för att repareras, något som kan sägas påminna om det möns
ter av olika boplatser som visades i kapitel 3. Den bipolära reduktion
smetoden uppfattas däremot inte som bevarande utan används ofta som 
exempel på en tillfällig teknologi. Tillfälliga teknologier är då typiska 
för ett bosättningsmönster med större rörlighet än det logistiska, man 
flyttar från plats till plats. På varje plats tillverkas, används och kasse
ras de redskap som behövs. Utifrån jämförelser med det tänkta bosätt- 
ningsmönstret och den teknologiska variationen i Skärgårdsområdet 
är det inte självklart att denna modell kan användas.

Denna modell av en teknologisk organisation har dock fått stort 
genomslag i forskningen kring jägar/samlaresamhällens teknologi och 
har även använts i arbeten om östra Mellansverige (Ahlbeck 1995). In
ledningsvis användes den på ett ganska generellt sätt där man helt so
nika delade in ett samhälles teknologi i antingen bevarande eller tillfäl
lig. Under senare år har dock modellen kritiserats för att vara just allt
för förenklad (Bamforth 1986; Nash 1996; Odell 1996; Shott 1986, 
1989b). Kritiken har framförallt betonat att orsakerna bakom val av 
teknologiska strategier inte enbart är resultatet av ekonomiska fakto
rer. Till detta tycker jag att man även kan kritisera modellen för att inte 
i tillräckligt stor utsträckning beakta teknologins sociala dimension. I 
ett samhälle kan dessutom båda strategierna fungera i samma kontexter. 
Så t ex är grönstensyxorna i Skärgårdsområdet exempel på en beva
randestrategi där yxor ombearbetas och omslipas förmodligen mer än
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en gång. Samtidigt kan den bipolära reduktionsmetoden på dessa bop
latser karakteriseras som tillfällig. Som synes har det främst varit be
greppet bevarande som tilldragit sig uppmärksamhet. Teknologier som 
klassats som tillfälliga antas vara mer okomplicerade och oproblema
tiska. Och det är just detta som är orsaken till att jag avstår från att 
använda något av dessa begrepp i den följande analysen. Utifrån in
vändningarna ovan samt att enkla okomplicerade teknologier inte an
ses innehålla samma potential vill jag därför inte se de teknologiska 
strategierna i termer av bevarande eller tillfälliga. Istället för att avfärda 
en redukdonsmetod som oproblematisk och okomplicerad vill jag is
tället försöka förtydliga, kanske till och med komplicera den. Som delar 
i olika identitetsskapande praktiker är reduktionsmetoder eller tekno
logiska strategier involverade i ett samhälles sociala reproduktion och 
därmed också påverkade av många fler saker än ekonomi och bosätt
ningsmönster.

7.1.2 Chaine opératoire
Begreppet Chaine opératoire (CO) nämndes redan i kapitel 6 där det 
dels var exempel på hur idéer från fransk sociologi kommit att påverka 
synen på teknologi, dels hur begreppet har använts i kombination med 
bland annat genusteori (Dobres 2000). Det är dags att titta lite när
mare på vad som döljer sig bakom chaine opératoirc-begreppet och 
diskutera dess användbarhet i en studie av social kommunikation. Kort
fattat kan CO beskrivas som en detaljerad analys av olika moment i en 
tillverkningskedj a. Analysen syftar till, inte bara att identifiera olika 
tillverkningssteg, utan även att förklara dessa utifrån kognitiva och 
sociala aspekter. Utgångspunkten för begreppet är Marcel Mauss idéer 
om att Dürkheims sociala fakta även omfattar ting. Tingen ses som 
förkroppsligade sociala fakta (Schlanger 1990:22). Mauss använder själv 
begreppet enchainement organique (organisk kedja) för att beskriva 
sekvenser och delar som tillsammans bildar olika tekniker. Mauss upp
märksammade hur tekniker inte bara var tillverkningsprocesser utan 
att människan genom kroppen använde olika tekniker för t ex gång, 
simning mm. Hur dessa tekniker utformades var beroende av kultu
rella och sociala sammanhang, inte bara funktionella. Inlärningen av 
olika gångtekniker var något som formades av personens kulturella och 
sociala bakgrund. I Mauss resonemang finner vi också ursprunget till 
Pierre Bourdieus habitusbegrepp. Marcel Mauss idéer kom att utvecklas
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av den franske arkeologen André Leroi-Gourhan som var den som 
myntade begreppet chaine opératoire. Utifrån en funktionalistisk och 
delvis systemteoretisk grundsyn såg Leroi-Gourhan teknologi nästan 
som en organism, något som bestod av flera delar som gemensamt 
samverkade mot ett gemensamt mål (Schlanger 1990:19). Leroi- 
Gourhan drev tesen att inga förhistoriska redskap kunde förstås utan 
att man hade kunskap om hur de hade skapats. Det var inte bara en 
rekonstruktion av själva tillverkningen han syftade på utan en förstå
else av hur redskapet utformats, vilka gester och vilken kunskap som 
krävdes. Chaine opératoire utvecklades som en metod för att öka för
ståelsen för det enskilda redskapet och fick stort genomslag framfö
rallt inom fransk stenteknologisk forskning. Så småningom kom de 
kognitiva och sociala aspekterna att tonas ner och CO användes ofta 
som en rent deskriptiv analys av de olika momenten i en tillverknings- 
kedja. I samband med ett ökat intresse inom arkeologi överhuvudta
get har CO under 1990-talet tagits upp av flera forskare som ett sätt 
att beskriva den logiska strukturen bakom olika handlingssekvenser 
(Edmonds 1990:57). CO blir då mer än bara en beskrivning, metoden 
skapar länkar mellan materiella mönster och sociopolitiska förhållan
den (Dobres 1999, 2000). Fortfarande används den oftast inom sten
teknologi även om varken Mauss eller Leroi-Gourhan någonsin an
tydde en sådan begränsning av metoden. Den borde vara lika använd
bar för andra tillverkningsprocesser som t ex krukmakeri och metall
hantverk.

Ett problem med metoden som jag ser det är just betoningen på 
att identifiera olika steg i en tillverkningsprocess. Även om just sten är 
ett användbart material för sådana frågor eftersom olika sekvenser läm
nar sina tydliga spår i avfallet och därmed är läsbara, så blir metoden 
av begränsat värde när man studerar enkla tillverkningsprocesser med 
få identifierbara steg. I studier av föremål med en längre och mer kom
plicerad tillverkningsprocess kan CO vara en mycket värdefull metod 
(se t ex Apel 2001). Metoden kräver också att arkeologen har en för
hållandevis god kännedom om dessa olika produktionssteg, dvs att man 
t ex genom experiment kan återskapa delar av den operationella sek
vensen. I det här fallet förefaller vi inte ha en lång produktionskedja 
och inte heller en tillräckligt god kunskap om de aktuella teknikerna 
för att CO skulle kunna vara ett användbart instrument. Det vore 
onekligen intressant om man kunde utveckla, framförallt det teoretiska
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ramverket kring metoden, så att den bättre kunde användas för att förstå 
enkla teknologiska sekvenser. Ofta är det de enkla, korta, tillverknings
processerna som har varit en stor del av den teknologiska repertoaren 
under förhistorien. Därför har just dessa processer en stor potential 
för att belysa frågor kring människans sociala vardag.

7.1.3 Att använda experiment

”When, more than forty years ago, I first began to collect, I found here 
and there stones which had evidently been fashioned by the hand of 
man for some special purpose, and which showed distinct traces of 
strokes or knocks against some other equally hard, but more brittle 
stone. Having from my earliest youth made a practice of chipping flint- 
stones, and giving them any shape which I desired I was able to 
recognize in these stone hammers the instruments by means of which 
the flint weapons had in ancient times been made.” (The primitive 
inhabitants of Scandinavia. Sven Nilsson 1868:6)

Detta är ett av de äldsta exemplen inom arkeologin på hur erfaren
heter från experiment kan underlätta identifierandet av det arkeolo
giska materialet. Sedan mitten av 1800-talet har arkeologer arbetat med 
experiment, inte bara inom stenteknologi, och runt 1950 var experi
mentell stenbearbetning en väl utvecklad metod (Johnson 1978:358). 
Själva syftet med experiment har varierat över tid från de tidigaste 
experimentens önskan om att veta hur man kan tillverka stenredskap 
utan att använda metallföremål (vilket användes vid dåtida böss flints- 
tillverkning) och hur man skiljer dem från naturliga stenar till senare 
tids intresse i att dokumentera hur t ex flinta fragmenterar och hur 
tillverkningsprocessen är strukturerad.

År 1964 hölls en stenteknologisk konferens i Les Eyzies i Frank
rike. Vid detta tillfälle möttes den amerikanske flintsmeden Don 
Crabtree och de franska arkeologerna och flintsmederna Francois 
Bordes och Jaques TLxier och ett samarbete startade som fick stora 
konsekvenser för den stenteknologiska forskningen (Johnson 1978). 
Dessa herrar kunde svara på önskemål från arkeologisamhället att bättre 
förstå resursutnyttjande och tillverkningsprocedurer som delar av det 
adaptiva system som kulturen utgjorde. Men man bör komma ihåg att 
Bordes och Tixier främst arbetat med franskt paleolitiskt material, bl 
a handkilar och Crabtree med bifaciala spetsar som t ex Folsom- och
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Clovisspetsar. Detta medförde att många stenteknologiska experiment 
under 60-, 70- och 80-talen kom att göras kring bifacialt slagna red
skap och framförallt i flinta. Även i Norden förekom stenteknologiska 
experiment. Denna forskning kom att kretsa kring Institutionen för 
Arkeologi vid Uppsala universitet (se t ex Broadbent 1979; Callahan 
1987; Knutsson 1988; Knutsson 1998; Taffinder 1998) och Historisk- 
arkeologisk Forsøgscenter i Lejre, Danmark (Madsen 1986). Sten
teknologisk forskning genom experiment har dock alltid varit jämfö
relsevis dåligt utvecklad i Norden, metodologiskt och teoretiskt, jäm
fört med i andra länder.

Under 1960- och 70-talen skrevs en stor mängd stenteknologisk 
litteratur. Flera av verken byggde på experiment och syftade till att hitta 
entydiga definitioner och förklaringar till varför slagen sten såg ut och 
uppträdde som den gjorde. Genom samarbete mellan arkeologer och 
ingenjörer i brottmekanik skrevs några centrala arbeten (t ex Cotterell 
& Kamminga 1987). Flera arbeten behandlade också bipolär teknik 
genom experiment eller iakttagelser i det etnografiska eller arkeologiska 
materialet (Dickson 1977; Hayden 1980; Honea 1965; Leaf 1979; White 
1968). Flera intressanta arbeten om användandet av bipolär reduktions- 
metod på olika råmaterial har publicerats: flinta (White 1968), rhyolit 
(Kobayashi 1975), kvarts (Callahan 1987; Knutsson 1988), kvartsit 
(Callahan 1987; Goodyear 1993) samt obsidian (Torres 1998). Vid en 
genomgång av dessa experiment är det dock svårt att avgöra vilka er
farenheter som är råmaterialspecifika och vilka som är generella oav
sett råmaterial.

Centralt för experiment som metod är betoningen av kontroll 
(Amick mfl 1989:4). Experimenten sker (oftast) med ett stort mått av 
kontroll över variablerna. Detta är inte unikt för arkeologiska experi
ment utan följer det positivistiska vetenskapsidealet. Inom sten
teknologiska experiment kan kontrollen ske på två sätt (Knutsson 
1988b:l 1). Emiska experiment syftar till att återskapa repliker av före
mål genom att kopiera tillverkningssättet på ett sätt som i största möj
liga mån kopierar en tänkt förhistorisk situation, även om detta med
för en bristande kontroll över vissa variabler. Artificiella experiment 
utförs utifrån en prioritering av kontrollerbara variabler. Behovet av 
kontroll är dock inte helt oproblematiskt när det gäller stenteknologiska 
experiment. Under mina egna experiment 1991 med Erret Callahan 
var önskan att de lösa avslags fragmenten skulle studeras efter varje slag
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för att förstå vilka frakturer som spelat roll i bildandet av de olika frag
menten. Detta hade även gjorts vid de tidigare experimenten med Kjel 
Knutsson 1990. Trots att vi försökte korta ner detta moment betyd
ligt genom att fragmenten efter varje slag snabbt insamlades i plast
påsar för senare analys så uppfattades just detta moment som störande 
av Erret Callahan som betonade (förmodligen helt riktigt också) vik
ten av att slagen löpte i en harmonisk följd utan avbrott. Detta är ett 
exempel på en konEkt mellan å ena sidan behovet av kontrollerade 
variabler och å andra sidan en önskan att återskapa en situation nära 
den förhistoriska. Det är också ett exempel på betydelsen av hur män
niskan upplever teknologiska handlingar genom sin kropps rörelser och 
gester.

Teorin bakom experimentell arkeologi, må det gälla sten eller an
nat, är att man av nutida repliker eller simuleringar kan dra slutsatser 
relevanta för en förhistorisk situation. Skillnaden mellan repliker och 
simuleringar knyter an till begreppen emisk och etisk: en replik syftar 
till att efterlikna ett förhistoriskt föremål, i form såväl som tillverkmngs- 
sätt, medan en simulering endast till viss del syftar till att återskapa ett 
förhistoriskt föremål, t ex genom att använda metallhammare vid spån- 
tillverkning. De emiska experimenten ska inte misstolkas som att man 
alla gånger försöker återskapa någon form av arkeologisk verklighet. I 
stället bygger man upp kunskap genom ett växelvis förhållande mel
lan iakttagelser i det arkeologiska källmaterialet och experimenten. Att 
jämföra experiment med arkeologiskt material är homologi, inte ana
logi, dvs man jämför saker som i något avseende överensstämmer 
(Amick mfl 1989:8).

Egentligen finns det ingen motsättning mellan de tre angreppssätt 
för att studera stenteknologi som presenterats här. Man kan mycket 
väl tänka sig en kombination av två eller alla tre metoderna. I det aktu
ella fallet har jag dock valt att bygga den här delen av analysen på an
vändningen av experiment. Vid flera tillfällen har det nu framhållits 
hur svårt tidigare forskning haft att förhålla sig till slagen kvarts. En av 
orsakerna till detta har varit att mycket av den stenteknologiska kun
skapen via experiment härrör från ett ensidigt val av råmaterial, Entä, 
samt den felaktiga uppfattningen att denna kunskap ansågs vara ö\ er- 
förbar till andra råmaterial. Det har istället visat sig att olika råmaterial 
uppvisar olika egenskaper som kommer att påverka resultatet. Efter
som det saknas någon djupare förståelse för hur kvarts reagerar vid
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tillslagning skulle experimentell tillslagning kunna vara ett sätt att skaffa 
en sådan förståelse. Genom att kombinera experimentell tillslagning 
med kunskaper om ickelinjär brottmekanik i spröda material kan man 
skapa en god förståelse för den slagna kvartsen. För att resultaten från 
experimentell tillslagning ska bli användbara för att förstå slagen kvarts 
i östra Mellansverige måste det dock finnas en stark koppling till ar
keologiska observationer från undersökningar i området. Ytterligare 
en fördel finns med ett sådant angreppssätt. En ökad kunskap om olika 
steg i tillverkningsprocessen gör det också möjligt att skapa en upp
fattning om hur olika steg i tillverkningen relaterar till social praxis.

7.2 Experimenten
Problemet med att kvartsen upplevdes som svårförståelig, var ett pro
blem även i slutet av 1980-talet när UV Mitt, Riksantikvarieämbetet, 
tog kontakt med Kjel Knutsson vid Uppsala universitet. Vi inledde då 
ett samarbete där vi utifrån experimentell tillslagning med olika 
reduktionsmetoder utvecklade ett klassificeringsschema (Bilaga 1 och 
2, Knutsson & Lindgren i manus). Utgångspunkten för experimenten 
var nästan hermeneutisk, i det att analysen byggde på en växelverkan 
mellan iakttagelser i det arkeologiska materialet, experiment för att för
söka efterlikna dessa iakttagelser samt en återkoppling i och med att 
man sedan försökte identifiera iakttagelser från experimenten i det 
arkeologiska materialet (Bilaga 1). Målsättningen var att försöka skapa 
en grundläggande förståelse för slagen kvarts så som den såg ut på 
stenåldersboplatserna i östra Mellansverige. Analysen omfattade tre 
olika reduktionsmetoder. Valet av dessa tre gjordes utifrån Callahans 
analys där han identifierade dessa tre metoder i materialen från de 
mellansvenska boplatserna (Callahan 1987). Det är viktigt att påpeka 
att det var redskapstillverkningen som skulle förstås, inte de färdiga 
redskapen. Betoningen på redskapstillverkninggjordes utifrån en upp
fattning om att detta var en handling som man uppfattade hade skett 
på dessa boplatser, det var en av de få handlingar man kunde identi
fiera. Man hade dock ingen större förståelse för hur denna redskap
stillverkning hade skett, vilka metoder som hade använts, hur bitarna 
såg ut. Det var denna brist på förståelse som vi hoppades att experi
menten skulle hjälpa oss att bryta.

166



Teknologins hårda dimension

7.2. I De första experimenten 1990
Experimenten utfördes under mars 1990 av Kjel Knutsson. Experi
menten omfattade 50 slag med varje metod, plattformsmetod, städ- 
metod och bipolär metod. Det är viktigt att påpeka att de tre serierna 
utfördes som tre skilda experiment och att det inte förekom någon 
dokumentation av övergången mellan de olika reduktionsmetoderna. 
Inte heller användes alltid samma kärna vid övergången till en ny 
reduktionsmetod. Experimenten ger således ingen information om 
relationen mellan de olika reduktionsmetoderna i Callahans trestegs- 
modell (Callahan 1987:97). Vid den experimentella tillslagningen kon
centrerades dokumentationen till avslagen och dess fragmentering. Det 
finns således ingen dokumentation av kärnan och dess utseende un
der processen. Dock sparades fragment från kärnpreparering och 
plattformspreparering. När det gäller beskrivning av avslagen från de 
tre metoderna baseras iakttagelserna oftast på de hela avslagen.

Utifrån dessa inledande experiment blev nu inte kvartsen från 
boplatserna lika oförståelig. Experimenten visade hur flera olika typer 
av fragment uppstod. De visade också på intressanta skillnader i 
fragmentens morfologi mellan de olika reduktionsmetoderna. Dessa 
experiment låg också till grund för formulerandet av ett klassificerings- 
schema, inriktat på redskapstillverkning (Bilaga 2). I slutet av analysen 
kunde vi också presentera vår första tentativa slutsats, nämligen att den 
bipolära reduktionsmetoden föreföll vanligare pa de mesolitiska 
boplatserna än på de neolitiska (Knutsson & Lindgren i manus). Un
der åren som gått sedan dessa första stapplande steg har denna iaktta
gelse delvis förändrats och omformulerats, framförallt genom fler un
dersökta och daterade boplatser, fram till temat för denna avhandling.

7.2.2 De andra experimenten 1990
Efter dessa inledande experiment kom sa en tid av eftertänksamhet. 
Medvetna om att experimenten som gjordes inom ramen för 
Grödingebanan-projcktct var för fa för att man säkert skulle kunna 
bedöma deras relevans kom idén om att utföra nya experiment. Lin
der hösten 1990 utfördes nya experiment, den här gången inom det sk 
Flatenprojektet på Statens Historiska museum (SHM). Denna gång 
gjordes experimenten av Erret Callahan (välkänd flintsmed fr an I SA) 
(tig 7.1). Experimenten utfördes i stort sett på samma sätt som de ti
digare experimenten, med samma tre reduktionsmetoder. Ingen do-
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Fig 7.1. Experimentell tillslagning hösten 1990 med Erret Callahan. (Foto: Kjel 
Knutsson). - Experimental knapping in the autumn 1990 with Erret Callahan 
(Photo: Kjel Knutsson).

kumentation gjordes av kärnor, kärnpreparering eller liknande. Slag
serierna utfördes som individuella serier och inte som en sammanhäng
ande process. Sammanlagt gjordes 12 experiment, I-III med plattforms- 
metod, IV-VIII med bipolär metod, IX och X med städmetod samt 
XI och XII med hornhammare. De sista två experimenten gjordes för 
att få dokumentation från experiment med mjuk teknik även om denna 
metod för tillfället inte kunde förankras i det arkeologiska källmateria
let. Resultaten från experimenten med plattformsmetod (I-III) och 
bipolär metod (IV-VIII) finns publicerade i två artiklar (Callahan m fl 
1991; Lindgren 1996a).

Dessa nya experiment bekräftade väl resultaten från de tidigare, 
samtidigt som det faktum att två olika stensmeder varit ansvariga för 
tillslagningen gjorde att vi även kunde bedöma i vilken utsträckning 
variation är ett uttryck för personligt kunskap och vana. I samband med 
publiceringen av de senare experimenten gjordes också ett försök med 
en multivariat analys av fragmenteringsbilderna. Detta gjordes för att 
se om vår uppfattning om olika klasser verkligen stämde (Callahan m 
fl 1991:43). Analysen visade att så var fallet, dessutom förtydligades
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den den kvantitativa skillnaden mellan andelen fragment slagna med 
olika reduktionsmetoder. I den följande texten presenteras erfarenhe
terna från experimenten, i termer av frakturteori, klassificeringsschema 
och frakturanalys.

7.3 Frakturteori
Från experimenten kom framförallt en kunskap om hur frakturer på
verkar slagen kvarts. Kunskapen om dessa frakturer hämtades från 
teorier om linjär brottmekanik i spröda material. Utan att i detalj gå in 
på detta komplicerade ämne kan några iakttagelser dock underlätta 
förståelsen av varför den slagna kvartsen fragmenterar som den gör. 
Frakturteorin har här en betydelse för att förstå hur slagen kvarts for
mas annorlunda än t ex slagen flinta. Orsakerna är dock oklara men 
förekomsten av olika frakturer kan påverkas av t ex materialets karak
tär och slagets styrka, riktning och kraft (Callahan mfl 1991:32).

Det som karakteriserar slagen kvarts är just olika typer av fragment, 
hela avslag är sällsynta oavsett reduktionsmetod. De flesta a\ slagen 
kommer att fragmenteras i samma ögonblick som de löses frän käi- 
nan, i många fall initieras frakturer i detta ögonblick som senare kom
mer att lösas ut. Orsaken till kvartsens många gånger så oregelbundna 
utseende är samspelet mellan olika frakturer. Eftersom fi åkturer na 
spelar en så stor roll vid formandet av den slagna kvartsen är det nöd
vändigt att komplettera kunskaperna från experimenten med en kun
skap om frakturteori.

Det handlar främst om tva typer av frakturer, för det första, initial
fraktur, dvs den fraktur som är resultatet av kraften från knackstenen 
och den som orsakar att avslaget lossnar från kärnan (fig 7.2). För det 
andra: radiella frakturer eller höghastighets frakturer, dvs frakturer som 
uppstår samtidigt som avslaget lösgörs från kärnan och som delar 
avslaget i två eller flera delar i slagriktningen (fig 7.2).

Tre typer av initialfrakturer kan förekomma, den vanligaste är 
hertzisk konfraktur, dessutom förekommer kompressions fraktur och 
böjnings fraktur (Cotterell & K amminga 1987:685).

De radiella frakturerna kan i litteraturen betecknas som accident Siret, 
split cone eller sheared cone fracture (Crabtree 1972, Madsen 1986, Knuts- 
son 1988). Denna typ av frakturer är typisk för hård teknik, dvs an
vändandet av knacksten. Resultatet av dessa frakturerna är att den
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HELT AVSLAG 
COMPLETE FLAKE

KROSSAD PLATFORM 
CRUSHED PLATFORM

DELAT AVSLAG 
SPLIT FLAKE

AVBRUTET AVSLAG 
SNAPPED FLAKE

HERTZ KONFRAKTUR 
HERTZIAN CONE CRACK

LATERAL FRAKTUR 
LATERAL VENT CRACK

BÖJNINGSFRAKTUR 
BENDING FRACTURE

RADIAL FRAKTUR 
RADIAL CRACKS

Contact zone

Fig 7.2. Olika frakturer som påverkar kvartsavslagens fragmentering 
(Ur.Callahan mfl 1992 fig 31).- Different fractures that create the 
fragmentation of quartz flakes (From: Callahan et al 1992 fig 31).

Hertziska konfrakturen som initierar avslagets lossnande från kärnan 
klyvs (i de fall den förekommer, se ovan) och avslaget delas i två delar. 
Dessa frakturer ligger delvis också bakom uppfattningen att slagbulor 
inte förekommer i kvarts eftersom frakturerna är vanliga i kvarts 
(Knutsson 1988:39) och effekten blir att slagbulan som bildas av den 
Hertziska frakturen klyvs och avslagets ventrala del blir plan.

Ytterligare frakturtyper som också kan påverka fragmenteringen hos 
ett kvartsavslag är lateral fraktur, dvs en fraktur vars plan delvis kom
mer att sammanfalla med plattformens och som orsakar att avslagets 
plattform krossas i en mängd mindre fragment, samt böjnings frakturer 
som bland annat kan orsaka ett avslags sönderdelning genom att ett 
ensidigt tryck appliceras på avslagets ena sida, t ex vid användning el
ler trampning.

Frakturerna som orsakar kvartsavslagens fragmentering verkar i 
stort sett på två sätt, antingen delas avslaget i slagriktningens längd
axel (höghastighetsfrakturer) eller så delas avslaget vinkelrätt mot slag-
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A MIDDLE AND SIDE FRAGMENTS

C MIDDLE FRAGMENT

proximal end

C 2 medial part

distal end

B SPLIT FLAKE

cone fragment

side fragmentmiddle fragment

SECONDARY HIGH-SPEED FRAGMENT

WHOLE FLAKE

^F3

proximal end

medial part 

distal end

Fig 7.3. Schematisk bild av olika fragmenttyper (Ur: Rankama 2003 fig 5).- 
Schematic presentation of different types of fragments (From Rankama 
2003 fig 5).

riktningen (böjningsfrakturer). Kombinationen av dessa frakturer gör 
att ett avslag kan delas upp i flera olika fragment (fig 7.3). Vid experi
menten kunde vissa avslag delas i upp till 6 olika fragment. Som vi ska 
se är dessa frakturer dessutom bade kvantitativt och k\ alitativt knutna 
dll de olika reduktionsmetoderna. Att förstå frakturerna är alltså ett 
stort steg på vägen mot att förstå slagen kvarts.
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7.4 Att klassificera kvarts
För att göra materialet begripligt utifrån avhandlingens syften krävdes 
ett fungerande klassificeringsschema. Ett som dels var inriktat på tek
nologi, (det måste kunna belysa olika teknologiska variabler knutna dll 
de reduktionsmetoder som presenterades i kapitel 2), dels var anpas
sat till just kvarts eftersom råmaterialets karaktär påverkar resultatet.

Kravet på att teknologiska variabler tillgodoses gör att flera tradi
tionella klassificeringsscheman inte är tillräckliga då de ofta haft som 
primärt intresse att klassificera de formella redskapen och inte tekno
logiska attribut. Kraven på anpassning till olika råmaterial gör att inte 
något tidigare klassificeringsschema kan användas då de antingen ut
gått från Enta eller varit anpassade till en mängd råmaterial. Klassifi- 
ceringsschemat presenterades inledningsvis i UV Stockholms rapport 
över undersökningarna längs Grödingebanan (Knutsson & Lindgren 
i manus). Detta klassificeringsschema fick flera oväntade konsekven
ser. Det skapade en djupare förståelse hos mig själv för stenbearbetning 
i allmänhet än vad som kan förmedlas i en bok. Också den bipolära 
reduktionsmetoden blev tydligare. Resultatet av användandet av 
klassificeringsschemat på materialen från stenåldersboplatserna längs 
Grödingebanan blev bland annat att den bipolära reduktionsmetoden 
föreföll vanligare under mesolitikum än under neolitikum. Genom att 
använda klassificeringsschemat kom upp till 95 % av avslagsmaterialet 
att kunna förklaras (Knutsson & Lindgren i manus). Därför har 
klassificeringsschemat nu utvecklats genom att kombinera iakttagel
serna från Knutssons experiment med de senare experimenten gjorda 
av Erret Callahan samt stenteknologisk litteratur.

Här nedan följer en sammanfattning av klassificeringsschemat. För 
den detaljerade beskrivningen av olika fragmenttyper se Bilaga 1. De
finitionerna av de olika fragmenten utgår från olika kombinationer av 
brottytor och utgångna sidor och deras placering i förhållande till slag
riktningen. Det som skiljer fragmenten åt metodologiskt är endast 
förekomst av plattformsrester eller krossade kanter.

7.4.1 Något om plattformsmetoden
Plattformsmetod är egentligen ett alltför allmänt begrepp. Termen 
beskriver en teknik som används i många olika reduktionsmetoder 
alltifrån Levallois-metod under senpaleolitikum till mellanneolitisk 
spåntillverkning. Plattformsmetod säger egentligen bara att kärnan hålls
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i

Fig 7.4. Plattformsavslag.Teckning: Francisia
Sieurin-Lönnqvist. - Freehand-platform 
flake. Drawing: Francisia Sieurin-Lönnqvist.

Fig 7.5. Plattformskärna.Teckning: Francisia 
Sieurin-Lönnqvist. - Freehand-platform 
core. Drawing: Francisia Sieurin-Lönnqvist.

i handen och kärnan har en plattform från vilken avslagen lossas. Dessa 
två enkla karakteristika kan användas för att beskriva flera metoder som 
vi idag tillskriver olika kronologisk och kulturell tillhörighet. Kanske 
avslöjar benämningen av reduktionsmetoden att den är ganska grovt 
definierad och att det inte är otänkbart att den rymmer flera olika, mer 
specifika, metoder.

Plattformsmetoden ger både karakteristiska kärnor och avslag (fig 
7.4). Initialfrakturen är uteslutande Hertzisk kontraktur, det är den som 
ger plattformsavslagen dess karakteristiska slagbula. Kärnan å andra 
sidan uppvisar alltid en plan yta, mer eller mindre vinkelrät mot slag
riktningen. Plattform och slagbula är två typiska drag för platt forms
metod, så även i kvarts även om de inte är lika tydliga. De sekundära 
frakturerna, höghastighetsfrakturerna gör dock att av slagen ofta frag
menteras och denna fragmentering sker nära plattformen. Resultatet 
blir att plattformsresten på avslaget ofta krossas eller i alla fall frag
menteras så att det är svårt att få fram någon tydligare information från 
avslagets proximala del.

Kärnorna kan ha en eller flera plattformar, plattformen kan utgöra 
en negativ avspaltningsyta eller också kan en naturlig plan yttersida 
användas. Två typer av plattformsprepareringar har identifierats i det 
arkeologiska materialet (fig 7.5). Dessa har inte replikerats i experiment
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Fig 7.6. Plattformspreparering. 
Teckning: Franciska Sieurin- 
Lönnqvist. - Freehand platform 
preparation flake. Drawing: Franci
ska Sieurin-Lönnqvist.

Fig 7.7a. Proximal del av helt 
plattformsavslag.Teckning: Franci
ska Sieurin-Lönnqvist. - Proximal 
part of whole freehand-platform 
flake. Drawing: Franciska Sieurin- 
Lönnqvist.

I

Fig 7.7b. Sidofragment, plattforms- 
metod.Teckning: Franciska Sieurin- 
Lönnqvist. - Freehand-platform 
side fragment. Drawing: Franciska 
Sieurin-Lönnqvist.

men de är av en typ som är vanlig i andra sammanhang där plattforms- 
metod används. Den ena typen innebär att plattformen slås bort ge
nom ett slag riktat parallellt med plattformen. På så sätt skapas en 
negativ avspaltningsyta. Denna typ av preparering görs framförallt för 
att förbättra vinkeln mellan plattformen och avspaltningsytan. Den 
andra typen av plattformspreparering innebär att man riktar ett slag 
längre ifrån plattformens kant. Detta får som resultat ett tjockt avslag 
med en eller flera negativa avspaltningsytor på dess dorsala sida. Denna 
typ av plattformspreparering har varit den vanligaste som identifierats 
i de arkeologiska materialen (fig 7.6).

Karakteristiskt för plattformsmetoden är att den ger en hög grad 
av fragmentering, dvs andelen hela avslag är få. Avslagen fragmente
rar på grund av både höghastighetsfrakturer och böjningsfrakturer 
(fig7.7). Dessa fragment saknar ofta plattformsrester. De hela avsla
gen har en svagt krökt profil.
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i
Fig 7.8. Bipolär kärna.Teckning: Franciska Sieurin-Lönnqvist.- Bipolar-on-anvil 
core. Drawing: Franciska Sieurin-Lönnqvist.

7.4.2 Något om bipolär metod
De bipolära kärnorna är väl den föremålstyp förknippad med den 
bipolära tekniken som tydligast har definierats, framförallt i samband 
med diskussionen kring bipolär teknik och pieces esquillés (se kap 8) och 
också delats in i olika typer. Den klassiska bipolära kärnan, stötkants- 
kärnan, är en kvadratisk eller lätt rektangulär kärna med svagt elliptiskt 
tvärsnitt och med två motsatta stötkanter från vilka negativa 
avspaltningsärr löper (fig 7.8). Den karakteristiska stötkanten som finns 
proximalt och distalt på kärnan bildas genom dels en mängd mindre 
sprickor som fylls med mikroskopiskt avfall, dels flera mycket små 
avslag med sk steg-avslutning (Cotterell & Kamminga 1987:689). Skill
naden mellan en bipolär kärnas proximala och distala del, dvs stöt
kanten som uppkommer vid kontakt med knackstenen respektive med 
städet är mycket liten. Flenniken har gjort iakttagelsen att den proximala 
stötkanten oftast är rak medan den distala är lätt konkav (Flenniken 
1981).

Vid bipolär tillslagning kan två olika typer av initialfraktur före
komma, antingen en hertzisk konfraktur, dvs en spännings fraktur, el
ler en kompressionsfraktur. Troligtvis finns det ett kronologiskt för
hållande mellan spännings- och kompressionsfrakturer. Inledningsvis, 
så länge kärnan har en mindre utvecklad stötkant, är troligen den 
initierande frakturen hertzisk, senare under processen övergår belast
ningen från spänning till kompression och slagbulorna uteblir. I fallet 
när metoden används på råmaterial i nodulform är troligtvis den inle
dande frakturen en kompressionsfraktur.

Bipolära kärnor är ett bra exempel på att det som kan förklaras 
genom brottmekanik inte alltid kan identifieras arkeologiskt. Den
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bipolära kärnan så som den ofta klassificeras i arkeologiska material är 
den kasserade kärnan som inte längre går att använda utan ytterligare 
kärnpreparering (Knutsson 1988:91). Inledningsvis finns ingen utpräg
lad stötkant utan den uppkommer successivt under användandet. Is
tället finns inledningsvis en skarp kant från vilken avslagen slås, i vissa 
fall även en plattform. Detta innebär att kärnor som fortfarande är an
vändbara inte alltid klassificeras som bipolära kärnor eftersom de sak
nar väl utvecklade stötkanter. De kärnor som har utvecklade stötkanter 
är uttjänta kärnor.

Även när det gäller kärnpreparering i bipolär teknik finns det flera 
olika uppgifter om detta förekommer eller inte. Vissa anger att 
kärnpreparering är sällsynt eller saknas helt (Honea 1965; White 1972). 
Andra har definierat olika typer av kärnpreparering (Knutsson 
1988:91,95f). Utifrån experiment definierade Knutsson två stycken sätt 
att preparera en bipolär kärna. Det första sättet innebär att stötkanten 
slås bort genom ett slag vinkelrätt mot kärnans längdaxel. Kärnan får 
pa så sätt en ny plattform och fragmentet som slås bort har en konisk 
form. Den andra typen av kärnpreparering bestod i att slå bort små 
avslag från den nernötta kanten och på så sätt få en ny lätt vinklad 
plattform (Knutsson 1988:91). Under experimenten visade det sig att 
den första typen av kärnpreparering var svårast att kontrollera. Den 
andra typen av kärnpreparering kunde också identifieras i det arkeolo
giska materialet (fig 7.9).

Avslagen uppvisar en stötkant i en eller båda ändar (fig 7.10). Det 
finns ingen skillnad mellan stötkanten bildad genom knackstenen el
ler den bildad från städet. Avslagen kan ha slagbula men behöver inte 
ha det, orsaken är de tvä olika initialfrakturerna. Avslag lösta genom 
kompression är inte initierade av Hertzisk kontraktur och har följakt
ligen inte heller slagbula (Cottercll & Kamminga 1987:689). I och med 
att bipolära avslag kan lösas genom två olika krafter kan man inte an
vända förekomst av slagbula som variabel. Avslagen blir däremot tunna, 
raka och smala (Broadbent 1973; Callahan 1987; White 1968, 1972; 
Torres 1998).

Avslagen som bildas kan antingen löpa från stötkant till stötkant 
och har då oftast två motsatta stötkanter eller så kan avslaget avslutas 
i mitten av kärnan. Avslaget får då en normal fjäderavslutning eller 
annan typ av avslutning (Cotterell & Kamminga 1979:105 fig 7). Detta 
innebär att olika typer av avslagsfragment inte alltid uppvisar två stöt-
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Fig 7.9. Bipolär kärnpreparering. 
Teckning: Franciska Sieurin- 
Lönnqvist. - Bipolar-on-anvil 
core preparation. Drawing: 
Franciska Sieurin-Lönnqvist.

Fig 7.10. Bipolärt avslag.Teckning: 
Franciska Sieurin-Lönnqvist. - 
Bipolar-on-anvil flake. Drawing: 
Franciska Sieurin-Lönnqvist.

Fig 7.1 I. Bipolärt sidofragment. 
Teckning: Franciska Sieurin- 
Lönnqvist. - Bipolar-on-anvil 
side fragment. Drawing: 
Franciska Sieurin-Lönnqvist. i

kanter (fig 7.11). Vid experiment har det också förekommit att sepa
rata avslag lossnat från både den proximala och den distala kanten. Ett 
slag kan således ge mer än ett avslag, något som måste beaktas i kvan
titativa analyser av denna metod.

Den bipolära metoden karakteriseras av en högre andel hela avslag 
än de båda andra reduktionsmetoderna.

Städ och knackstenar
I samband med beskrivningen av den bipolära reduktionsmetodens 
kärnor och avslag kan det finnas anledning att även nämna knackstenar 
och städ, eftersom dessa till viss del kan användas för att belägga me
toden. Knackstenen borde inte skilja sig nämnvärt från knackstenar 
använda vid andra reduktionsmetoder. Reduktionsmetoden kräver dock 
att det är just knackstenar som använts och inte mjukare material som
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Fig 7.12. Städ antagligen använt vid bipolär tillslagning. Fnr 1436 från Eklundshov, RAÄ 
254, Botkyrka sn, Södermanland.Teckning Anders Eide. Med tillstånd från UV Mitt.- 
Anvil presumed to have been used for bipolar knapping. Fnr 1436 from Eklundshov, 
RAÄ 254, Botkyrka sn, Södermanland. Drawing:Anders Eide. Courtesy of UV Mitt.

trä eller horn. Som städ antas ofta fasta eller lösa stenar ha använts. 
Stenarna far rundade svagt konkava krossmärken med en diameter som 
motsvarar längden på stötkanterna på kärnan (fig 7.12). Sådana stenar 
har flera gängen påträffats i sammanhang där bipolär teknik har an
vänts (Broadbent 1979; Gustafsson & Lindgren i manus; Lindgren & 
Lindholm 1998). Skillnaden mellan dessa stenar och dem som klassi
ficeras som knackstenar är att det nednötta området ofta är placerat 
mitt på stenen och därför svårligen har uppkommit vid användning 
som knacksten. Ett annat exempel på städ är fynd av upprättstående 
avlånga stenar intill slagplatser, dessa stenar har också tolkats som städ 
(Broadbent 1979). Sådana städ skulle uppvisa krossmärken i ändarna 
i stället för mitt på stenen. I enstaka fall har liknande märken även 
noterats på grönstensyxor funna på boplatser där bipolär teknik har 
använts (Lindgren & Lindholm 1998). Det är dock oklart om dessa 
verkligen använts som städ eller om märkena uppkommit på annat sätt. 
Man kan fråga sig om de verkligen är tillräckligt stabila för att fungera 
som städ. Det finns också exempel på att markfasta block ibland har 
samma typ av märken och att sådana kan ha använts som städ 
(Broadbent 1973:111; Apel mfl otryckt:52ff). Frågan om de portabla 
städen är inte tillfredsställande belyst men att det föreligger en kopp
ling mellan denna föremålstyp och den bipolära reduktionsmetoden 
förefaller vara klart. Städ påträffas bara på de boplatser där bipolär 
reduktionsmetod använts.
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En eller två bipolära metoder?
Vid en genomgång av litteratur i ämnet kan man bli förvirrad av vad 
som egentligen menas med bipolär metod. Det råder i litteraturen en 
viss förvirring när den bipolära reduktionsmetoden ska beskrivas. Ib
land pratar man om plattform, något som inte normalt förknippas med 
bipolär reduktionsmetod och ibland om noduler som krossas. Förmod
ligen förekommer det minst två versioner av den bipolära reduktion
smetoden. Likheten mellan metoderna är att kärnan i båda fallen stöds 
mot ett städ och att kraftöverföringen sker rakt ner i kärnan, men kär
nan har olika utseende och man arbetar också olika under tillslagningen.

Den ena är den metod som också kallas nutcracker, split cobble, 
nodule smashing, mm. Den tekniken använder små noduler som kär
nor och öppnar dem genom att placera dem mot ett städ och riktar 
slaget med knackstenen rakt in mot kärnans mitt. Kärnan splittras i 
flera stycken genom sheared cone-fraktur, användbara bitar plockas 
upp och övriga, bl a apelsinklyftorna, fortsätter man att arbeta bipolärt 
med. Här förekommer ingen kärnpreparering. Denna metod har iden
tifierats i flera fall.

Den andra tekniken är den som inleds med en plattformskärna el
ler liknande som stöds mot ett städ och där slaget riktas mot kanten i 
syfte att producera ett (eller två) avslag. Denna teknik ger stötkantskär- 
nor som slutprodukt. Avslagen bör inledningsvis vara av plattforms
typ men mot slutet istället ha rester av stötkanten. Denna teknik krä
ver kärnpreparering. Det är denna metod som Gallahan ser i det mellan
svenska materialet (Callahan 1987). Andra som diskuterat denna me
tod är Flenniken (1981). Det finns främst två faktorer som stöder att 
det är denna metod som förekommer i Skärgårdsområdet. För det 
första har jag i materialet fran boplatserna inom Skärgårdsområdet 
kunnat identifiera fragment som förefaller uppkomma vid preparering 
av bipolära kärnor, och för det andra är andelen plattformskärnor 
generellt sett väldigt lågt på boplatserna jämfört med antalet bipolära 
kärnor, vilket skulle kunna tolkas som att plattformskärnor successivt 
omarbetats, förmodligen med en bipolär metod.

7.4.3 Något om stödmetod
Städmetoden är att betrakta som en kombination av, eller en övergångs
form mellan plattformsmetoden och den bipolära metoden. Kärnan 
är en plattformskärna men istället för att den hålls i handen stöds den
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Fig 7.1 3. Städ kärna. Teckn ing: Franciska Sieurin-Lönnqvist. - Platform-on-anvil 
core. Drawing: Franciska Sieurin-Lönnqvist.

9

Fig 7.14. Städavslag.Teckning: Franciska Sieurin-Lönnqvist - Platform-on-anvil 
flake. Drawing: Franciska Sieurin-Lönnqvist.

mot ett städ. Plattformskärnan har ofta en lätt konisk form med kross
märken vid apex (fig 7.13). Initialfrakturen är hertzisk konfraktur vil
ket gör att många avslag liknar plattformsavslag men med krossmärken 
distalt (fig 7.14). Vid flera tillfällen under experimenten uppträdde sk 
multipla avslag, dvs knackstenen studsar lätt mot kärnan och skapade 
därmed två hertziska konfrakturer något förskjutna i förhållande till 
varandra. Precis som vid plattformsmetoden ger städmetoden en hög 
andel fragment. Men här får avslagen istället en rak profil, ibland med 
en tydlig ås på den ventrala sidan, avspaltningsytan. Karakteristiskt för 
metoden är att flera, för metoden unika fragment uppkommer från 
avslagets distala del, sk distala städfragment och triangulära fragment. 
Sådana fragment har dock sällan identifierats i materialet från boplats
erna. Metoden blir ofta kraftigt underrepresenterad i det arkeologiska 
materialet. Flertalet avslag som inte löper från plattform till apex, och 
därmed inte heller har de typiska krossmärkena distalt klassificeras som 
plattformsavslag. Detta gäller även för de flesta fragmenttyper. I och 
med att enstaka kärnor och avslag kan klassificeras tillhörande städ-
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Fig 7.15. Frakturbilder från experimenten med plattformsmetod.- Fracture patterns from 
the experiments with freehand-platform method of reduction.

metoden så kommer även en andel klassificerade plattformsavslag att 
egentligen komma från städmetoden. Det förefaller dock som om 
metoden främst förekommer i samband med de båda andra reduktion- 
smetoderna vilket styrker tesen om att den representerar en övergångs
form mellan de två.

7.5 Frakturanalys och frakturbilder
Som nämnts tidigare noterade vi vid experimenten att andelen frag
ment, både diagnostiska och icke-diagnostiska, föreföll vara metod
bundna, dvs fördelningen mellan antalet olika fragmenttyper var spe
cifik för de olika reduktionsmetoderna. Denna observation från ex
perimenten verifierades senare genom den multivariata analysen. L r 
denna observation utvecklades sedan det som kom att kallas fraktur
analys. Utgångspunkten för formulerandet av frakturanalysen var att 
de samlade fragmenten från den experimentella tillslagningen sågs som 
liknande en orörd slagplats, dvs en fördelning av andelen fragment som 
endast påverkats av tillslagningen, utan att något urval eller någon 
bortplockning skett.

Fördelning av andelen olika fragmenttyper kan då åskådliggöras 
genom ett enkelt stapeldiagram, en s k frakturbild. Frakturbilden mot
svarar då sammansättningen på den tänkta orörda slagplatsen. 1 fig 7.15 
och 7.16 har frakturbilder ställts samman från de olika experimenten. 
Som synes finns det även skillnader mellan olika experiment, utförda
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Fig 7.16. Frakturbilder från 
experimenten med bipolär 
reduktionsmetod. - Fracture 
patterns from the experiments 
with bipolar-on-anvil method 
of reduction.
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med samma reduktionsmetod. Detta kan bl a förklaras genom att 
redskapstillverkning är en individuell process där personens kunskap 
och färdighet spelar in, vilket gör resultatet till något av ett personligt 
fingeravtryck. Den multivariata analysen visade dock att trots en viss 
variation mellan enskilda experimentella serier var trenden den samma.

Generellt kan man beskriva de olika frakturbilderna så här. Platt- 
formsmetoden ger en förhållandevis liten del hela avslag medan olika 
typer av avslags fragment är vanligt förekommande. Det gäller både 
fragment skapade genom höghastighetsfrakturer, som sidofragment 
och mittfragment, som fragment skapade av frakturer vinkelrätt mot 
slagriktningen, som olika proximala, mediala och distala fragmenttyper 
(tig 7.15). Frakturbilden för den bipolära reduktionsmetoden visar å 
andra sidan på en hög andel hela avslag och oftast en låg andel fragment
typer (fig 7.16).

Nästa steg i frakturanalysen är att jämföra denna experimentella
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frakturbild med en frakturbild för det arkeologiska materialet. Det 
innebär att materialet måste klassificeras på samma sätt som gjorts för 
de experimentella materialen. Denna klassificering utgår från klassifi- 
ceringsschemat i bilaga 1. När klassificeringen är klar sammanställs re
sultatet i ett liknande stapeldiagram. Skulle nu dessa båda diagram vara 
identiska, vilket knappast är troligt, skulle det arkeologiska materialet 
representera en orörd slagplats. Det är mer sannolikt att vissa skillna
der mellan de båda frakturbilderna syns. Detta beror på att efter tills
lagningen sker en selektion av vissa typer av fragment som plockas bort 
för att användas på en annan plats. Därmed har den ursprungliga frak
turbilden ändrats, fördelningen mellan fragmenten är annorlunda. En 
låg andel fragment jämfört med den experimentella frakturbilden kan 
tolkas som att just dessa fragment valts ut. Men en hög andel fragment 
kan inte nödvändigtvis förklaras med att de skulle vara ditförda, man 
kan t ex tänka sig en högre andel avslag i samband med att platt- 
formspreparering förekommer.

Metodens största fördel är att den kan användas på många sätt. Den 
är ett sätt att förtydliga den slagna kvartsen och göra den meningsfull 
i termer av tillverkning. Hur vi ger den mening är däremot upp till den 
enskilda forskaren, antingen kan den utifrån ett processuellt kunskaps
intresse ge underlag för generella studier av kulturell utveckling och 
funktionella variationer (Rankama 2002:80; Sandén 1998:153), eller som 
i mitt fall ur ett mer handlingsteoretiskt perspektiv användas för att 
förtydliga hur slagplatserna varit platser för social interaktion.

Men det finns också en del metodologiska problem. Ett problem 
är i de fall där det arkeologiska materialet innehåller en blandning ax 
olika reduktionsmetoder. Man har då två val, antingen slår man ihop 
experimentella serier för olika reduktionsmetoder och skapar pä så sätt 
en blandad frakturbild, eller så lyfter man ut endast de metodbestämda 
fragmenten och får då en snävare frakturbild med ett mindre antal frag
ment. Konsekvenserna av det andra alternativet är att man riskerar att 
få ett så litet material att det kan anses som statistiskt ohållbart. Sam
tidigt kan man kritisera metoden att slå ihop frakturbilder för olika 
reduktionsmetoder för att inte uppmärksamma eventuella kvantitativa 
skillnader mellan utnyttjandet av olika reduktionsmetoder. Den sam
manslagna frakturbilden ger en bild av att båda metoderna använts i 
lika hög grad, något som inte alltid har sin motsvarighet i det arkeolo
giska materialet.
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Frakturanalysen har också använts framförallt för att jämföra hela 
boplatsmaterial med varandra (Callahan mfl 1991; Knutsson & Lind
gren i manus; Lindgren 1996a; Sandén 1998). Här riskerar man dock 
att jämföra äpplen och päron. Frakturbilden är skapad för att illustrera 
fragmentfördelningen på slagplatser, en boplats är en alltför kompli
cerad plats där slagen kvarts kan ha ingått flera olika meningsbärande 
sammanhang förutom på slagplatserna. Det är ganska självklart att en 
sådan frakturbild kommer att visa avvikelser från den experimentella, 
men det säger ingenting om principer för urval. Bilden kan komplice
ras ytterligare om boplatsen i fråga innehåller flera olika reduktions
metoder. Istället borde frakturanalysen göras först i ett senare skede 
där man redan utifrån andra kriterier tolkat olika enskilda platser, tex 
slagplatser. Metoden blir som mest användbar när den kombineras med 
en god kunskap om den lokala kontexten, kanske i kombination med 
chaine opératoire. Frakturanalysen skulle alltså ge en möjlighet att 
närmare bryta ner slagplatserna och diskutera dem i termer av platser 
med förändrat innehåll och därmed förändrad betydelse.

7.6 Sammanfattning
Stenteknologi är ett brett forskningsfält som rymmer flera olika me
toder. Tre angreppssätt har valts ut för att se om de kan vara använd
bara för analys, chaine opératoire, begreppen tillfälliga/bevarande tek
niker och experiment. Varken chaine opératoire eller begreppen beva
rande/ tillfälliga förefaller vara möjliga. Chaine opératoire-metoden 
förutsätter en längre och mer komplicerad tillverkningskedja än vad 
den bipolära metoden förefaller representera. Begreppen tillfälliga och 
bevarande tekniker är otillräckliga då de enbart relaterar till ett sam
hälles ekonomi och inte belyser teknologins sociala dimension tillräck
ligt. Däremot kan experimentell tillslagning väsentligt bidra till att för
stå den slagna kvartsen. Under 1990 genomfördes två serier med ex
periment där växelverkan mellan arkeologiska iakttagelser och ex
periment ledde till att min förståelse för slagen kvarts väsentligen ökade. 
Resultaten ledde också till formulerandet av ett klassifikationsschema.

Centralt för förståelsen av slagen kvarts är den fragmentering av 
avslaget som oftast sker. Detta innebär att kunskaper om frakturteori 
är viktiga för att förstå hur fragmenten bildas. Bland annat så förekom
mer olika initialfrakturer, detta är en förklaring till varför slagbulor inte
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alltid förekommer på kvartsavslag. Fragmenteringen beror främst på 
radiella höghastighetsfrakturer. Kunskaper i frakturteori tillsammans 
med iakttagelserna från experimenten låg till grund för klassificerings- 
schemat som främst är ägnat åt att ta fram teknologiska variabler i 
materialet. Kortfattat kan man sammanfatta karakteristiska egenska
per hos de olika reduktionsmetoderna så här. Plattformsmetoden ger 
en hög grad av fragmentering, avslagen har ofta en krökt profil, ofta 
saknas plattformen beroende på de sekundära frakturerna. Den bipo
lära reduktionsmetoden ger en lägre andel fragmentering, avslagen blir 
också tunna och raka. Det finns anledning att anta att två olika bipolära 
metoder förekommer inom stenteknologin, dels det enkla krossandet 
av kärna, dels en där en plattformskärna stöds mot ett städ. Det är 
denna senare som förekommer inom Skärgårdsområdet.

Experimenten visade att olika reduktionsmetoder inte bara gav olika 
typer av fragment, även andelen fragment var beroende av reduktion
smetoden. Detta låg till grund för formulerandet av s k frakturanalys 
som kan sammanställas i en frakturbild. Frakturanalysen syftar till att 
ge en bild av hur fördelningen mellan olika fragment på en slagplats är 
ett resultat av människans urval av vissa typer för användning. Det finns 
dock vissa källkritiska problem med analysen, bland annat så förutsätts 
slagplatsen representera ett fruset ögonblick.
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Kapitel 8

Slagplatsernas sociala dimension
En fördjupad analys

I det här kapitlet ska teori omsättas i praktik. Målsättningen är att för
söka förstå hur man i det mesolitiska samhället använt teknologin som 
ett medium för social kommunikation. Utgångspunkten är frågorna 
som ställdes i det inledande kapitlet om slagplatser. Varför förefaller 
rena bipolära slagplatser saknas, trots att den bipolära reduktionsmet
oden är så vanlig under en stor del av mesolitikum? Hur är relationen 
mellan de båda reduktionsmetoderna i förhållande till val av råmate
rial och vad som tillverkats?

I de tidigare kapitlen har begreppet slagplats diskuterats på ett mer 
allmänt plan. Utifrån ett handlingsteoretiskt perspektiv kan slag
platserna ses som sociala platser där personer tillhörande olika genus/ 
ålder, genom redskapstillverkningen är inblandade i olika identitets- 
skapande praktiker. På slagplatserna får de identitetsskapande praktike
rna ett uttryck genom teknologins performativa karaktär. I det här 
kapitlet ska slagplatserna bli verkliga platser. Analysen utgår från de 
idéer som presenterades i kapitel 5 och 6, om teknologi som identitets
skapande praktik och dess performativa karaktär. På lokalerna i 
Skärgårdsområdet tar teknologins performativa karaktär sig uttryck 
främst genom skillnaderna i rörelsemönster, gester och kroppsställning 
mellan de två reduktionsmetoderna plattform-frihand och bipolär. Man 
kan sammanfatta skillnaderna dem emellan med att den ena (plattform- 
frihand) ger en mer öppen kroppsställning, handen med knackstenen 
rör sig på ett annat sätt medan den bipolära metoden ger en mer slu
ten kroppsställning och handens rörelser är också mer begränsade. 
Genom de klassifikationssystem som presenterades i kapitel 7 och 
bilaga 2 kan nu de enskilda kvartsbitarna på slagplatserna ges mening 
i termer av de olika reduktionsmetoderna. Ytterligare en dimension 
hos slagplatserna kommer att belysas genom frakturanalys, där slag-
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platsernas sammansättning kan komma att förtydligas. Genom dessa 
olika metoder blir slagplatserna då också möjliga att studera utifrån ett 
performativt perspektiv, dvs hur människan, genom att använda olika 
reduktionsmetoder, ger slagplatserna en djupare mening.

Att skapa sig en social identitet genom teknologi kan ske på två sätt, 
dels genom individens förhållande till materialet och dels genom den 
performativa karaktären hos själva handlingen. Dessa två aspekter 
belyses genom en analys av slagplatser ur tre olika synvinklar. Inled
ningsvis har jag försökt diskutera slagplatsens karaktär, hur man har 
identifierat slagplatser, i vilken utsträckning de förekommer samt de
ras allmänna karaktär (storlek och innehåll). Därefter följer en diskus
sion om hur slagplatserna relaterar till andra företeelser (topografi, fynd 
och anläggningar) på boplatserna. Till sist analyseras själva slag
platsernas innehåll, dels genom förekomst av råmaterial och dels ge
nom frakturanalys. Analysen inriktas på i vilken utsträckning man kan 
spåra skillnader eller likheter mellan hur den bipolära reduktionsmet
oden används i förhållande till plattformsmetoden. hör att de tre de
larna ska bli användbara för tolkningar av teknologins roll i skapandet 
av sociala identiteter är det viktigt att knyta an till de försök att struk
turera materialet i sociala termer som gjordes i kapitel 3. Uppdelningen 
i stora och små boplatser under perioden fram till 4500 f Kr föreföll 
vara ett möjligt angreppssätt då denna struktur kan tolkas som uttryck 
för olika typer av socialt agerande inom och mellan grupper som kan 
beskrivas i termer av hushåll. Frågan är då i vilken utsträckning man 
kan urskilja skillnader mellan den föreställning som utspelar sig på slag
platserna i de olika sociala kontexterna.

Inom ramen för avhandlingen finns det inte möjlighet att gå ige
nom alla slagplatser, inte heller är det realistiskt att gå igenom all sla
gen kvarts för att på så sätt identifiera fler/nya slagplatser, hör att ar
betet ska bli hanterligt måste ett urval göras. Jag har valt att studera ett 
mindre område inom Skärgårdsområdet inom vilket det förekommer 
boplatser daterade till både före och efter 4500 f Kr. Det är också 
önskvärt att både stora och små boplatser finns representerade inom 
området. Ett begränsat analysområde minskar också effekten av even
tuella regionala skillnader inom Skärgårdsområdet. 1 itt lämpligt om
råde finns i Jordbro, Haninge kommun, söder om Stockholm. Inom 
detta område har 7 mesolitiska boplatser undersökts (fig 8.1). Områ
det är lämpligt ur flera aspekter. Boplatserna har undersökts under åren
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Fig 8.1. Boplatserna i jordbro
området ligger i ett tättbebyggt 
område, genomkorsat av vägar och 
järnväg. Karta ritad av Franciska 
Sieurin-Lönnqvist.-The sites in 
the Jordbro area are situated in a 
suburban area with roads and a 
railway transecting the area. Map 
drawn by Franciska Sieurin- 
Lönnqvist.

1993-1994 av UV Mitt. Detta innebär att undersökningsmetodik, prin
ciper för registrering mm är likartade och underlättar jämförelser mel
lan boplatserna. Alla boplatser är också publicerade i tryckta rappor
ter vilket underlättar tillgängligheten. Men den största fördelen med 
boplatserna i detta område är att alla de typer av boplatser som pre
senterades i kapitel 3 finns närvarande. Fyra av boplatserna dateras till 
tiden före 4500 f Kr och tre dateras till tiden efter 4500 f Kr. Boplat
ser av alla tre kategorierna (stora, mellan och små) finns också repre
senterade inom området.

De flesta boplatserna är delundersökta, endast en är i det närmaste 
”totalundersökt”. Förutom sentida påverkan som alltid finns närva
rande i tätbebyggda områden, sä har även flera av boplatserna besökts 
under förhistorisk tid, framförallt under äldre järnålder. Spridda 
krukskärvor och enstaka härdar från äldre järnålder är vanligt förekom-
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mande på stenåldersboplatser i hela regionen. Så även på en del av 
boplatserna i Jordbro. Dessutom förekommer på tre av boplatserna 
gravar från äldre järnålder. Det är dock endast på Jordbroboplatsen 
som gravanläggningar förekommer på samma undersökta yta som de 
mesolitiska lämningarna. Naturligtvis kan andra aktiviteter i samband 
med gravläggningen även ha påverkat kulturlagren, men så länge så
dana aktiviteter inte har kunnat beläggas får de anses ha haft en be
gränsad inverkan, kanske jämställd med andra faktorer som under år
tusenden ägt rum i området. I boplatsbeskrivningen görs för var och 
en av boplatserna en individuell bedömning av senare aktiviteters på
verkan på de mesolitiska lämningarna.

Förutom analysen av slagplatserna har jag även valt att kortfattat 
belysa hur slagen kvarts har använts samt hur kvartsbrotten relaterar 
till redskapstillverkningen. Eftersom dessa två delar behandlar mate
rial från hela Skärgårdsområdet och inte bara Jordbroområdet så har 
jag valt att inleda med dessa delar. Även om avhandlingens primära syfte 
är att diskutera teknologi och redskapstillverkning i relation till social 
dynamik så är det som i så många andra sammanhang bra att vidga 
perspektivet till att även omfatta andra aspekter av, i det här fallet, sla
gen kvarts. I det här fallet är det dessutom ett sätt att återknyta till den 
formativa processen som beskrevs i kapitel 7. Avhandlingens fråge
ställningar lämnar dock inte något större utrymme åt frågan kring hur 
kvarts avs lagen använts, men några reflektioner kan vara på sin plats. 
Som framgick i kapitel 5 och 6 finns det inte någon entydig tolkning 
av ett föremål. Ett föremal är inte alltid liktydigt med en aktivitet utan 
kan skifta betydelse t ex udfrån vem som för tillfället använder det eller 
vem som tillverkat det (se sid. 129). Detta ska inte tolkas som en sepa
rering av tillverkare och användare, snarare som ett analytiskt förhåll
ningssätt. Om man nu, som jag gör, utgår från att redskapsproduktion 
är något som engagerat människor från olika sociala grupper och att 
det därmed är ett område där social dynamik kommer till uttryck så 
går det inte att dra en skarp gräns mot användandet av redskapen. Detta 
återkopplar till begreppet den formativa processen som presenterades 
i kapitel 7. På samma sätt som tillverkningen ger möjlighet till att ut
trycka social dynamik så gör även användandet det. Flär kommer be
greppet strategi att användas som ett försök att belysa den del av den 
formativa processen som omfattar tillverkning och användning.

Kvartbrotten är platser som har stor betydelse för hur slagplatserna
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ska tolkas. Innan slagplatserna närmare analyseras kan det därför vara 
värdefullt att ha en inblick i hur råmaterialanskaffningen skett, vilken 
bearbetning som skett vid kvartsbrotten respektive vid boplatserna. 
Relationen mellan föremål och deras ursprung i landskapet är kom
plex. Richard Bradley har använt termen ”pieces of places” (Bradley 
2000:88), för att beskriva associationer mellan ett föremål och dess 
ursprung i landskapet. Sådana associationer rör andra saker än rent 
funktionella som t ex råmaterialets kvalitet mm. Istället är relationen 
mellan föremål och platser exempel på hur t ex kosmologi vävs in i 
tillverkningen och användningen av vardagliga föremål.

8.1 Hur har bipolärt slagen kvarts använts?
Paradoxalt nog har arkeologin hamnat i den något ovanliga situatio
nen att man i östra Mellansverige för tillfället vet mer om teknologin 
än om de formella redskapen. Orsakerna till denna märkliga situation 
torde framgå av den tidigare presenterade forskningshistoriken där 
kvartsen sågs som meningslös så länge intresset riktades mot formella 
redskap och deras betydelse för kronologiska resonemang. De nog
grant utformade redskapen som var kända från flintförande områden 
kunde inte identifieras på kvartsboplatser. Florin använder på flera 
ställen kategorierna kvartsskärvor eller kvartsavslag vilket tyder på att 
han inte såg någon formvariation inom dessa kategorier (Florin 
1959:17,20,34 fig 19). Engström & Thomasson noterade dock en större 
formvariation redan 1932, dels när de identifierar skivskrapor och andra 
retuscherade fragment och dels när de i figurerna sorterar kvartsavslag 
efter form (Engström & Thomasson 1933:36). Likaså identifierar 
Baudou flera okka redskapstyper i kvartsen från Flemingsbergsbo- 
platsen (Baudou 1962). Engström & Thomasson och Baudou utgör 
här ett undantag, istäUet kom arkeologerna länge att betrakta slagen 
kvarts som svårförståeHg och utan större formvariation. En konsekvens 
av detta är att man har haft svårt att hitta systematiska beteckningar 
för de retuscherade redskap som man har identifierat. I rapporter kate
goriseras retuscherade redskap med beteckningar som varierar från 
generella beteckningar som avslag med retusch tiE skivskrapor och 
tvärpilar eller andra formella redskapstyper. Detta försvårar möjHghe- 
terna att uppmärksamma mönster och regelbundenheter bland de 
retuscherade redskapen.
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8.1.1 Få retuscherade redskap - myt eller verklighet?
Av de identifierade, retuscherade redskapen utgör skrapor den största 
gruppen och därefter tvärpilar (på boplatser daterade efter 4500 f Kr). 
Anmärkningsvärt är att så få projektilspetsar identifierats på boplatser 
från den äldre fasen. Introducerandet av tvärpilar efter 4500 f Kr är 
en av de få tydliga förändringarna i redskapsinventariet i Skärgårdsom
rådet. Tillverkning av tvärpilar i kvarts har förmodats förekomma på 
Myrstugeberget (Granath Zillen 2001:39). Det finns dock inga empi
riska belägg i rapporten för detta, men idén är värd att hålla i minnet. 
Om det förhåller sig på detta sätt så är det för första gången ett exem
pel på att man anammat en redskapsform och en tillverkningsmetod 
som även finns i andra regioner. Även om man idag kan se en svag 
tendens till att fler retuscherade redskap noteras i fyndlistorna från 
senare års undersökningar, är andelen fortfarande låg, oftast under 1% 
(fig 8.2). Detta beror troligen på den ökade kunskap om slagen kvarts 
som följt genom ökningen av undersökningar i området.

Det finns två sätt att förklara den låga andelen retuscherade red
skap. Antingen har man inte retuscherat redskap i samma utsträckning 
som man gjort i andra områden med andra råmaterial — avsaknaden 
av retuscherade redskap är ett kulturellt/socialt fenomen, eller så ska 
kanske problemet omformuleras. Det är inte andelen redskap som är 
för låg, det är andelen icke-retuscherade bitar som är för hög. Som 
experimenten så tydligt visade så är det mest karakteristiska med sön- 
derdelning av kvarts den höga fragmenteringen, fragmenteringen inne
bär att ett slag, som i andra råmaterial oftast ger ett avslag som resul
tat, i kvarts skapar flera fragment. Vid experiment med 50 slag vilka 
skulle kunna generera 50 avslag, bildades upp till 106 fragment, och 
då är inte splitter och fragment av kärnpreparering inräknade. På bop
latser där kvarts dominerar kan man således förvänta en kraftigt för
höjd andel fragment. Detta får till konsekvens att andelen retuscherade 
redskap upplevs som låg. I förlängningen påverkar detta också våra 
tolkningar av boplatsers nyttjande och användningsintensitet. Fynd
rika boplatser tolkas ofta i termer av större grupper eller långvarigt 
utnyttjande. Det finns anledning att i den här regionen vara försiktig 
med sådana tolkningar just med tanke på kvartsens höga fragmente
ringsgrad.

Förutom att den höga andelen icke-retuscherade fragment delvis 
förvränger bilden av de fåtaliga retuscherade redskapen finns det dock
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Fig 8.2. Andelen retuscherade redskap identifierade på boplatser i Skärgårdsområdet är få. 
- Few retouched tools have been identified from sites within the Archipelago.

anledning att anta att vi även rör oss med ett mörkertal. Det har vid ett 
blindtest visat sig att även tränade ögon kan ha svårt att upptäcka 
retuscher på kvarts. B Undtestet omfattade 10 experimentellt slagna 
kvartsstycken, fem retuscherade och fem oretuscherade. Testet visade 
att uppemot 40 % av antalet möjhga observationer av retuscher mis
sades av arkeologerna, vilka aUa var verksamma i regionen och vana 
vid att bedöma slagen kvarts. En orsak till svårigheten att okulärt iden
tifiera retuscher kan vara kvartsens kristallina struktur som skapar 
ljusbrytningsfenomen som försvårar bedömningen (Lindgren 1998).

Det finns aUtså två kända faktorer som tillsammans skapar bilden 
av att retuscherade redskap är ovanhga på boplatser inom östra Mel
lansverige. Till detta kan dessutom läggas möjUgheten att icke-retusche- 
rade fragment använts som redskap och därför även ingått i den dag- 
Uga symbolkommunikationen. För att kunna avgöra i vilken utsträck
ning som icke-retuscherade fragment använts är vi hänvisade till sUt- 
spårsanalys. Tyvärr är sådana analyser sällsynta i det här området. Vid 
Leverstad i Östergötland, undersöktes 10 fragment varav tre uppvi
sade spår av användning, ett retuscherat fragment och två oretuscherade 
(Lindgren 1993:8f). Även från boplatsen vid Skumparberget har en 
funktionsanalys gjorts bl a med syfte att undersöka om icke-retusche-
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rade avslag använts. Analysen visade att en del av avslagen var använda, 
dock inte alla (Apel m fl otryckt:87). Vid Lysinge I undersöktes sex 
skrapor och ett avslag (ej retuscherat), alla skrapor utom en uppvisade 
slitspår, så även avslaget (Arthursson mfl otryckt:93). Dessa få analy
ser är dock inte tillräckliga för att slutligen avgöra i vilken utsträckning 
icke-retuscherade avslag/avslags fragment har använts, men att de har 
använts är tydligt. Man kan här också jämföra med den analys som 
gjordes av icke-retuscherade avslag och avslagsfragment på Bjurselet 
(Knutsson 1988:123ff). Där gjordes slitspårsanalys av 206 (5%) icke- 
retuscherade avslag, analysen visade att ca 12% av dessa uppvisade slit
spår och att dessa kunde grupperas utifrån eggarnas utseende och slit
spårens placering och karaktär. Det finns alltså all anledning att utgå 
från att de retuscherade redskapen endast utgör en del av den totala 
mängden redskap på lokalerna. Därmed belyser de också endast en del 
av begreppet användning.

Man bör också komma ihåg att andelen retuscherade redskap i för
hållande till övrigt slaget material även är litet på flintförande mesolitiska 
boplatser som t ex Tågerup i Skåne och Bua Västergård i Bohuslän. 
Båda dessa boplatser dateras till ungefär 6000-7000 f Kr och i båda 
materialen utgör retuscherade redskap bara ca 1% av det totala antalet 
slagen flinta (Karsten & Knarrström 2001:302; Wigforss mfl 1983:59). 
En orsak till att man i östra Mellansverige upplever den låga andelen 
retuscherade redskap som mer besvärande än i andra områden är att 
man i Syd- och Västsverige har en mer utvecklad begreppsapparat för 
de retuscherade redskapen och de blir därför mer användbara i olika 
tolkningar. Utvecklandet av en meningsfull begreppsapparat för re
tuscherade kvartsredskap skulle onekligen öka möjligheterna för mer 
genomarbetade tolkningar av redskapens roll i samhället, men det lig
ger utanför detta arbete.

Trots att vår kunskap om användandet av slagen kvarts fortfarande 
är dåligt utvecklad är jag dock optimistisk om att materialet ändå är 
användbart. Vi vet att det finns ett mörkertal, dels i att andelen retusche
rad kvarts är underrepresenterad, dels i andelen använda icke-retusche
rade avslag och avslagsfragment. Vi har också en dåligt utvecklad be
greppsapparat för de retuscherade redskap som finns. Men detta till 
trots kan det ändå finnas ett intresse att se hur de olika reduktionsmet- 
oderna förhåller sig till de retuscherade redskapen. Detta görs utifrån 
idén om den formativa processen som instrument för förståelsen av
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kulturella (eller sociala) normer. I ett mesolitiskt samhälle utan tecken 
på specialiserad tillverkning är avståndet mellan tillverkare och använ
dare oftast kort, kanske obefintligt. För att öka förståelsen av den tek
nologiska variationen kan det finnas anledning att försöka se hur denna 
variation relaterar till en tänkt funktionell variation. Idén om den funk
tionella variationen bygger på ett antagande att slagen kvarts använts 
till en rad olika ändamål. Redskapsvariationen har varit stor och sla
gen kvarts har säkerligen använts i flera sammanhang, de mest uppen
bara är pilspetsar, knivar och skrapor. Om användandet av redskap kan 
sägas vara samma forum för social dynamik som tillverkning är, och 
användare och tillverkare är nära relaterade, borde det gå att formu
lera antaganden om i vilken utsträckning olika sociala grupper knutit 
samman tillverkning och användning? Man kan se förhållandet mellan 
tillverkning och användning som en strategi, dvs det innehåller en lång 
rad möjligheter vilka valts och kombinerats i en definierad process. 
Strategin kommer att representera de val som gjorts under processen 
från råmaterial till färdigt redskap (Perlés 1992:225). Valmöjligheterna 
är mänga men det är när likartade val upprepas av en grupp männis
kor som man kan kalla det en strategi.

8.1.2 Bipolär teknik och pieces esquillés
En diskussion som förts länge är förhållandet mellan bipolär teknik 
och föremål kallade pieces esquillés (PE) (Flenniken 1979; White 1968; 
Playden 1980; Thorsberg 1985; Knutsson 1985; Shott 1989; LeBlanc 
1992; Goodyear 1993). Pieces esquillés eller outils esquillés, i Austra
lien ofta kallade fabricators, har förekommit som redskap i den arkeo
logiska litteraturen lika länge som bipolär teknik förekommit. PE de
finieras som tillverkade av avslag med två (eller flera) motsatta stöt- 
kanter och är någon form av redskap, ofta tolkade som mejslar medan 
bipolära kärnor är kärnor från en reduktionsprocess. Trots denna kon
sensus om definitionerna så råder det delade meningar om inte alla 
föremål som klassificerats som PE egentligen faktiskt är bipolära kär
nor (Flenniken 1981; Goodyear 1993; Shott 1989; Thorsberg 1985; 
White 1968) eller om båda typerna förekommer (Hayden 1980; Knuts
son 1985; LeBlanc 1992).

Förekommer då pieces esquillés i det mellansvenska mesolitiska 
kvartsmaterialet? PE är ett redskap som inte nödvändigtvis behöver 
vara tillverkat av bipolär teknik eftersom de krossade kanterna upp-
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kommit genom användning, inte tillverkning. Ett kraftigt avslag, till
verkat med vilken metod som helst kan egentligen duga. Att identi
fiera PE i ett arkeologiskt material är således enbart en fråga om klas
sificering av enskilda artefakter. För att däremot kunna belägga en 
reduktionsmetod krävs mer än enstaka artefakter. Hela reduktions
processen måste kunna beläggas, dvs i det arkeologiska materialet måste 
kärnor och kärnprepareringsdelar såväl som avslag kunna beläggas, i 
fallet med bipolär reduktionsmetod gärna också förekomsten av städ. 
Kvartsens tendenser till att fragmentera vid tillslagning innebär att även 
olika typer av diagnostiska fragment ska kunna identifieras. Hela 
reduktionsprocessen behöver naturligtvis inte vara representerad på 
samma lokal men processen måste gå att identifiera inom samma kul
turella kontext.

En genomgång av materialet från boplatserna i Jordbro visar att både 
kärnor, kärnpreparering, avslag och diagnostiska fragment är tildigt 
förekommande på "alla boplatser, städ förekommer dessutom på 2 
boplatser (Jordbro Industriområde och Jordbromalm) (se tig 8.12,17, 
22 och 27). I inget fall har någon artefakt klassificerats som PE (vilket 
troligen beror på bristande kännedom om typen snarare än någonting 
annat). Detta utesluter inte att enstaka artefakter kan klassificeras som 
PE. Det bör dock i det här fallet inte råda något tvivel om att det på de 
mesolitiska boplatserna inom Skärgårdsområdet oftast påträffas res
ter av en bipolär reduktionsprocess och att förändringen runt 4500 f 
Kr bör vara en teknologisk förändring och inte en ändring i redskaps- 
användning”.

8.1.3 Två metoder - två strategier
Den ändring som sker 4500 f Kr kan alltså kopplas till teknologisk 
förändring, inte ett förändrat redskapsinventarium (en sådan föränd
ring kan dock ses som en konsekvens av den teknologiska föränd
ringen). Trots att det förekommer få definierade formella typer av red
skap kan dock en analys av i vilken utsträckning olika reduktionsmeto
der kan knytas till olika användningsområden, vara viktig i förståelsen 
av olika reduktionsmetoders betydelse för den sociala dynamiken. ( )m 
olika grupper förutsätts vara engagerade i redskapstillverkningen är 
detta också gällande för användningen av redskap. Användandet at 
redskap är lika mycket en arena för social dynamik som tillverkningen 
av dem.
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Fig 8.3. Merparten av de retuscherade redskapen som kunnat metod
bestämmas, är tillverkade med plattformsmetod.- Most of the retouched 
tools that have been classified as to method of reduction have been made 
with a freehand-platform method of reduction.

En analys av retuscherade redskap respektive reduktionsmetod vi
sar att det finns få retuscherade redskap där det fortfarande är möjligt 
att identifiera den använda reduktionsmetoden. Men tendensen är ändå 
tydlig, det är framförallt fragment slagna med plattformsmetod som 
senare har formats genom retusch. Väldigt få retuscherade redskap är 
tillverkade med bipolär reduktionsmetod (fig 8.3). Det förefaller som 
om de bipolära avslagen främst varit ämnade att användas oretusche
rade. Genom att kombinera information om tillverkningsteknik med 
förekomsten av retuscherade redskap kan två olika strategier identi
fieras, plattformsmetod — retuscherade redskap, bipolär reduktions
metod — oretuscherade redskap (fig 8.4).

De två strategierna ska inte ses som motsvarande två funktioner 
eller aktiviteter. De retuscherade redskapen omfattar flera olika typer 
som säkerligen använts i olika funktioner. Man kan säga att denna stra
tegi förefaller vara ganska vid och omfattar flera olika handlingar. När 
de gäller de oretuscherade bipolära avslagen är detta mera osäkert. Det 
är inte en omöjlighet att de använts på ett enhetligt sätt och att de där
med utgör en del i en strategi där en specifik reduktionsmetod, den 
bipolära, används för att framställa avslag tänkta för en specialiserad 
funktion. Skillnaden mellan de båda strategierna skulle då kunna tol
kas som att det faktiskt har varit olika sociala grupper inblandade i till
verkningen av redskap. En strategi — plattformsmetod-retuscherade
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Fig 8.4.Två tänkbara teknologiska strategier.-Two possible technological strategies.

redskap ses som en mera allmän, som kanske involverar flera olika 
sociala grupper, den andra — bipolär metod-icke retuscherade redskap 
är mera speciell, använd kanske av endast ett fåtal.

Identifierandet av de två strategierna för redskapstillverkning gör 
det möjligt att precisera frågeställningarna som formulerades i inled
ningskapitlet. De två strategierna förefaller i slutändan rikta sig mot 
olika användare. Är då användare och tillverkare samma person? Uti
från den korta produktionskedjan och frånvaron av institutionaliserat 
lärlingskap kan man anta att så är fallet. Genom att återkoppla till de i 
kapitel 6 formulerade funderingarna kring teknologi som en identitets- 
skapande praktik, bland annat genom sin performativa karaktär, kan
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de två strategierna förslagsvis ses som representanter för olika sociala 
grupper. Den bipolära strategien kan kanske ses som representativ för 
en sådan specifik grupp medan plattformsmetoden kan ha en bredare 
representation där flera olika användare ingår, kanske också olika 
tillverkningsmetoder. Frågan är om den ens ska ses som en enskild 
strategi eller om den omfattar olika strategier med en gemensam näm
nare, plattformsmetoden.

Den teknologiska förändringen skulle kunna ses som ett uttryck för 
mer komplexa sociala förändringar. Om den bipolära strategien främst 
används av en social grupp, både med avseende på tillverkning och 
användning är det också möjligt att den teknologiska strategien också 
utgjort ett sätt för denna grupp att uttrycka sin identitet. För att för
tydliga hur de olika reduktionsmetoderna kan ha använts i detta so
ciala spel, utifrån ett perfomance-perspektiv, krävs en analys av slag
platserna.

8.2 Kvarts b rott
Under mesolitikum har man på två sätt kunnat få tillgång till kvarts 
som råmaterial för redskapstillverkning, dels primärt, genom noduler 
i isälvsavlagringarna dels genom kvartsådror i berggrunden. Teoretiskt 
sett finns det även ett tredje, sekundärt sätt, nämligen att uppsöka äldre 
övergivna boplatser. Detta sätt att tillskansa sig råmaterial har noterats 
under modern tid, då knutet till tillverkning av bössflintor (Knutsson 
1988:72). Det har också hypotetiskt föreslagits som tolkning till var
för vissa mesolitiska boplatser återbesökts under tidigneolitikum 
(Kihlstedt & Lindgren 1999:39). Det går dock inte att idag belägga detta 
empiriskt utan den primära anskaffningen får anses vara den domine
rande. Förekomsten av kvartsbrott och kvarts fragment med rundade 
släta yttersidor på boplatserna innebär att man använt sig av båda ty
perna av kvartsförekomst som råmaterialkälla. Relationen mellan de 
båda råmaterialkällorna är dock oklar. 2002 fanns det sex undersökta 
kvartsbrott i Skärgårdsområdet, Fittja i Fluddinge socken (Bennett 
1977), Nolinge i Grödinge socken (Olsson & Vinberg 1994), Norrsko- 
gen i Lunda socken (Lindholm 1998), Gärdselbäcken i Arboga (Lind
holm & Schierbeck 1998), Gladö i Fluddinge (Granath Zillén i manus) 
och Skumparberget i Glanshammar socken (Apel mfl otryckt) (ftg 8.5). 
Till dessa kan man också lägga kunskaper från undersökningarna av
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80 Kil

Fig 8.5. Karta over undersökta kvarts b rott i Skärgårdsområdet: l-Fittja, 2-Nolinge, 
3-Gladö, 4-Gärdselbäcken, 5-Skumparberget, 6-Norrskogen.- Map of excavated 
quartz quarry sites in the Archipelago: l-Fittja, 2-Nolinge, 3-Gladö, 4-Gärdsel
bäcken, 5-Skumparberget, 6-Norrskogen.

det norrländska kvartsbrottet i Lundfors (Broadbent 1973,1979), även 
om man ska vara försiktig med att dra några kulturhistoriska parallel
ler över så stora geografiska avstånd.

De undersökta kvartsbrotten uppvisar flera likheter. Kvartsådrorna 
som använts är alla förhållandevis små, 0,2 m upp till 1 m breda och 
0,6 m upp till 9 m långa. I två fall, Gladö och Norrskogen har man 
angivit att kvartsen inom ådern är av varierad kvalitet, till övervägande 
del vit mjölkkvarts men även rökkvarts och rosenkvarts förekommer 
inom en och samma åder. I kvartsådrorna har förekommit flera för
djupningar, urtag, 0,3-lm stora vilka tolkats som platser där kvarts 
brutits loss. Gemensamt för alla brotten är att i inget fall har ådern helt 
tömts, kvarts av till synes god kvalitet finns fortfarande kvar i ådern. 
Kvartsbrottet vid Skumparberget avviker dock i detta fall då ådern här 
har tömts i större utsträckning. I samband med undersökningarna har 
stora mängder kvarts samlats in i anslutning till kvartsådrorna.

Trots att antalet undersökta kvartsbrott är så få, finns det anledning 
att försöka göra några generella iakttagelser för att försöka förstå hur 
råmaterialutvinningen strukturerats. Även om de kända kvartsbrotten 
är få, så ingår de likväl i de vardagliga handlingsmönstren och kan ses
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som betydelsebärande platser kompletterande slagplatserna. Inled
ningsvis måste dock dateringsproblemet belysas, likaså några metodiska 
problem vid undersökningarna.

Något som försvårar jämförelser mellan kvartsbrotten är avsakna
den av en enhetlig undersökningsmetodik, både i fält och vid bearbet
ningen av det insamlade materialet. Kvartsbrotten är dessutom under
sökta under en period av 20 år, från undersökningen i Fittja 1977 till 
undersökningarna i Norrskogen och Gärdselbäcken 1996. Att jämföra 
undersökningarna under en så lång tidsperiod är naturligtvis svårt då 
kunskapsläget såväl som de teoretiska utgångspunkterna ändrats. För 
att kunna använda kvartsbrotten för tolkningar om råmaterialutvinning 
krävs att man vid undersökningarna strävar efter en dokumentation 
av såväl kvartsåder och brott som av det insamlade materialet. Det 
insamlade materialet är ofta omfattande då det innehåller stora mäng
der obearbetat material som ligger intill och i ådern.

8.2. I Dateringsproblem
Generellt sett är kvartsbrott svårtdaterade (Lindgren 1995:94). Svårig
heten med att datera kvartsbrotten ligger i att de varken innehåller 
material för naturvetenskapliga absoluta dateringar, t ex 14C, eller åter
finns i tydligt daterbara kontexter, t ex på boplatser. Det dåliga kun
skapsläget om den kronologiska variationen hos slagen kvarts innebär 
dessutom att fynd på eller invid kvartsbrott inte kan användas för da
tering.

14C-analys har använts vid ett tillfälle, vid undersökningarna av brot
tet i Fittja (Bennett 1977). Detta gjordes utifrån antaganden om att man 
använt s k tillmakning, dvs värmt upp hällen med eld och sedan hällt 
vatten på hällen för att få den att spricka (Broadbent 1979:105). Trä
kolet skulle då vara rester från uppvärmningen. Beviset för detta skulle 
vara utbredningen av träkolet som i Lundfors endast fanns invid kvarts
ådern och inte i omkringliggande områden. Dateringarna från Fittja 
blev moderna eller medeltida och man tolkade detta som att träkolet 
snarare kom från en skogsbrand utan koppling till kvartsbrottet 
(Bennett 1977:8). Men den viktigaste invändningen mot att datera trä
kol i anslutning till kvartsbrott utifrån hypoteser om tillmakning är om 
tillmakning verkligen använts. Tillmakning har använts i historisk tid 
vid gruvor och dagbrott men då har det ofta gällt storskalig brytning 
och man bör komma ihåg att karakteristiskt för alla undersökta kvarts-
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brott är just småskaligheten. Jag är tveksam till om en sådan industriell 
process som tillmakning verkligen använts vid småskalig utvinning av 
kvarts under mesolitikum.

Daterbara kontexter är en mer komplex fråga. I två fall, Gladö och 
Skumparberget, har man daterat kvartsbrott till mesolitikum udfrån 
närheten till mesolitiska boplatser/fyndplatser (Granath Zillén i ma
nus; Apel mfl otryckt:52). I fallet med Skumparberget finns det även 
en tidigneolidsk boplats i närheten. Kvartsbrottet i Nolinge är också 
daterat till mesolitikum utifrån förekomsten av bipolärt slagen kvarts 
samt nivån över havet. Även här förekommer boplatser från både 
mesolitikum och neolitikum i närområdet.

I fallet med Norrskogen och Gärdselbäcken har båda de brotten 
daterats till neolitikum/bronsålder utifrån antagandet om att produk
tionen ändrats under senare perioder. Under mesolitikum har produk
tionen skett helt på boplatserna och under senare perioder har den skett 
på kvartsbrotten, då andelen slaget material vid kvartsbrotten i Norr
skogen och Gärdselbäcken är högre än vid t ex kvartsbrotten i Gladö 
(Lindholm 1998; Lindholm & Schierbeck 1998). Intressant med hypo
tesen är att det är det första försöket som aktivt knyter kvartsbrottet till 
vad som påträffas på boplatserna och faktum kvarstår att mängden kvarts 
minskar på de senare boplatserna. För kvartsbrottet vid Gärdselbäcken 
styrks denna datering genom fynd av gropkeramik intill brottet.

Ska man då betrakta alla kvartsbrott som odaterade och därmed 
undvika att dra några slutsatser om råmaterial utvinning under olika 
perioder? Jag skulle istället vilja föreslå en annan hypotes som grund 
för att datera kvartsbrott. Hypotesen utgår ifrån kvartsens synlighet i 
landskapet. Kvartsen förekommer i större och mindre ådror i det 
mellansvenska sprickdalslandskapet. Dessa kvartsådror syns ofta pä 
ganska långt avstånd när de lyser vita mot den omgivande gråbruna 
berghällen. I ett skärgårdslandskap där människan till största delen 
färdas på vattnet syns de kala berghällarna längs stränderna tydligt. 
Synligheten är således kopplad till förekomsten av hällmark. I det 
mesolitiska skärgårdslandskapet så borde hällmark förekomma mest 
invid stränderna och på mindre öar i mer exponerade lägen. När en 
berghäll på grund av landhöjningen så småningom befinner sig i det 
inre av större öar ökar vegetationen omkring och det bildas snart ett 
jordlager som täcker hällen och genast gör den mindre synlig. Detta 
innebär att kvartsådrorna är som mest synliga när de befinner sig strand-
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Kvartsbrott Nivå över havet Datering
Gladö 308:3 72-75 9000 BP
Skumparberget 58 8-7000 BP
Nolinge 52 7-6000 BP
Norrskogen 48 6000 BP
Fittja 41 5500 BP
Gärdselbäcken 38 5000 BP

Fig 8.6. De undersökta kvartsbrotten och deras preliminära datering utifrån 
strandförskjutningskurvan (Risberg 1991).-The excavated quarry sites 
according to metre above sea level and their preliminary dating from the land 
displacement curve (Risberg 1991).

nära. Kvartsådrorna skulle i så fall lättare kunna lokaliseras och utnyttjas 
under den period de är strandnära. Något som stöder hypotesen om 
Strandiin] edaterade kvartsbrott är det faktum att alla kvartsbrott en
dast förefaller ha utnyttjats under kort dd, i inget fall förefaller ådrorna 
vara helt tömda. Detta skulle kunna tolkas som att när ådern succes
sivt hamnat längre inåt land och delvis börjat bli överväxt har man 
lämnat den. Genom den kontinuerliga landtillväxten exponeras hela 
tiden nya hällar med nya kvartsådror. På så sätt sker en naturlig förny
else av råmaterialet hela tiden och man överger gamla brott för att is
tället utnyttja nya. De undersökta kvartsbrotten ligger alla på nivåer 
som daterar dem till mesolitikum fram till ca 4500 f Kr, förutom kvarts
brottet vid Gärdselbäcken (fig 8.6).
8.2.2 Brytningsmetoder
Trots dateringsproblemen och problemen med att jämföra undersök
ningar gjorda över en så lång tid, kan dock vissa iakttagelser göras som 
belyser utvinningen av kvarts och dennas relation till materialet på 
boplatserna. Det gäller brytningsmetoder och frågan om i vilken ut
sträckning kvarts bearbetats vid kvartsbrotten. Brytningsmetoderna kan 
delas in i antingen storskaliga eller småskaliga. Storskaliga brytnings
metoder är de som dokumenterats bland annat i samband med neo- 
litiska flintgruvor (Rudebeck 1987) och flera stenbrott i Norge och 
England (Bradley 2000), framförallt för tillverkning av bergartsyxor. 
Storskaliga brytningsmetoder kräver en stark organisation, för att nå 
det eftersökta materialet (t ex grävandet av schakt i flintgruvor), för 
att transportera det utvunna materialet, och till sist för att vid brotten 
omforma råmaterialet till hanterbara förarbeten. Storskaliga brytnings
metoder har ofta kopplats samman med en mer hierarkisk samhälls
struktur. I flera fall har man dessutom påpekat stenbrottens iögonfal

202



Slagplatsernas sociala dimension

lande placering i landskapet (Bradley 2000) vilket tolkats i symboliska 
termer. Småskaliga brytningsmetoder kräver mindre arbetsinsatser och 
mindre organisation. Man ska dock inte missta detta för att de därmed 
även har en mindre symbolisk betydelse. Platser där småskalig 
råmaterialutvinning skett är betydelsebärande kanske just genom sin 
småskalighet. Platser där endast ett fåtal individer befunnit sig, men 
som å andra sidan kanske har besökts oftare blir också platser av bety
delse och ingår som viktiga element i skapandet av ett landskap.

Något som alla som undersökt kvartsbrott kan intyga är mängden 
av kvarts som lossnar från kvartsådern vid rensning. Detta borde likna 
situationen vid brytningen av kvarts vilket innebär att kvartsen inte 
lossnar i större klumpar, vilka skulle behöva bearbetas för att lättare 
kunna forslas från platsen. Istället lossnar kvartsen i rätvinkliga stycken, 
ofta understigande 1 dm i diameter. Utifrån detta kan man dra slutsat
sen att det inte behövs någon mer omfattande bearbetning för att 
underlätta transporter. Det innebär också att när man väl börjat bryta 
ådern så lossnar kvartsen snabbt utan att några omfattande arbets
insatser eller att speciella verktyg behövs. En människa kan således inom 
några timmar få en mängd användbara kvartsstycken. Utifrån det lilla 
som kan sägas om brytningsmetoder så finns det igenting som motsä
ger hypotesen om en småskalig utvinning. Den sociala organisation som 
utvinningen av kvarts sker inom är troligen inte större än hushållet. 
Småskaligheten förstärks också genom det faktum att inget av de un
dersökta kvartsbrotten är helt tömda. Portfarande är delar av ådern 
intakt med kvarts kvar av vad som förefaller vara samma kvalitet som 
den som brutits loss. Den småskaliga utvinningen har dock inte en
bart styrts av rationella optimeringsprinciper. Kvartsbrott som slutat 
användas kan fortfarande ha ingått i människornas sociala landskap 
som t ex markeringar av territorier eller platser av särskild betydelse. 
Kvartsbrotten är ett av få sätt som den mesolitiska människan verkli
gen lämnar varaktiga spår i naturen på.

8.2.3 Bearbetning på platsen
Vid undersökningarna har man ofta undersökt ytor intill brottet för 
att lokalisera områden där någon form av tillslagning skett. Bakom detta 
ligger en idé om att man vid råmäterialkällan bearbetar råmaterialet till 
olika stadier av förarbeten eller kärnor för att underlätta transport till 
boplatserna. Detta är en process som är vanligt förekommande under
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förhistorien runt om i världen vid olika typer av stenbrott. Processen 
förutsätter dock två saker, dels en lång produktionskedja som omfat
tar flera steg av kärnor och förarbeten, dels att råmaterialet bryts i större 
bitar vilka är tunga eller skrymmande att transportera. Kvartsteknologin 
i östra Mellansverige kan karakteriseras som en kort produktionskedja 
med få stadier. Kvartsen som bryts i åder är som tidigare noterats ofta 
fragmenterad och förekommer sällan i bitar större än 1 dm3. Det finns 
således ingen anledning att anta en omfattande inledande produktion 
direkt vid brottet i syfte att göra råmaterialet mer hanterligt.

I två fall har man dock identifierat företeelser som indikerar att en 
viss bearbetning trots allt skett på platsen. I Lundfors påträffades en 
hästskoformad tom yta omgiven av stenavfall. Formen på den tomma 
ytan liknar den som uppstår när en person sitter med korslagda ben 
(Broadbent 1979:103, fig 48). Denna yta tolkas som en slagplats. Man 
hittade också flera fall av koncentrationer som förefaller vara lager med 
slagen kvarts (aa: 102). I Lundfors förefaller man således ha gjort en 
del bearbetning invid brottet. Vid kvartsbrotten i östra Mellansverige 
har inte liknande, tydliga slagplatser kunnat identifierats. Vid kvarts
brottet vid Skumparberget påträffades flera små fördjupningar i den 
omkringliggande hällen. Fördjupningarna liknade de som förekommer 
på de små, bärbara, städen som används vid bipolär teknik och man 
gjorde en del experiment för att se om liknande fördjupningar skulle 
kunna uppkomma vid bipolär tillslagning, vilket bekräftades (Apel mfl 
otryckt:54). Vid Skumparberget förefaller det således ha skett en del 
bipolär bearbetning av kvartsen i direkt anslutning till brytningen.

Vid andra undersökta kvartsbrott har man också identifierat slagen 
kvarts, även om andelen varit låg och inga städliknande fördjupningar 
har iakttagits. En orsak till en sådan mindre omfattande bearbetning 
vid brotten kan ha varit en önskan att kontrollera råmaterialets kvali
tet.

8.2.4 Sammanfattande tolkning av kvartsbrottens betydelse
Sammanfattningsvis kan man konstatera att utvinningen av kvarts i fast 
klyft skett inom området. Utifrån en hypotes om kvartsens synlighet 
och tillgänglighet har brotten daterats utifrån strandlinjen vilket inne
bär att de sex undersökta kvartsbrotten dateras till 6000-4000 f Kr. 
Även om materialet är litet så finns det anledning att kommentera det 
faktum att endast ett kvartsbrott förefaller vara från tiden efter 4500
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f Kr, dvs efter den teknologiska förändringen. Detta kan kanske spegla 
en förändring i tillgången till råmaterial samtidigt som den bipolära 
reduktionsmetoden minskar i betydelse.

Brytningen av kvarts förefaller ha varit småskalig, kanske knuten 
till enskilda hushåll eller individer. Kvartsbrotten var också ett mani
fest sätt att markera sin närvaro i landskapet. Kvartsen som hämtades 
från brotten kunde vara av olika typer, en åder kan uppenbarligen inne
hålla flera olika typer av kvarts. Detta innebär att det finns svårigheter 
med att tolka förekomsten av olika typer av kvarts på boplatserna som 
representerande olika kvartsförekomster. Att man inte i någon nämn
värd omfattning bearbetat kvartsen på platsen kan betyda att tillverk
ning av redskap fick en mening först när den utfördes på boplatserna 
och därmed också blev tillgänglig för flera människor. Udfrån mitt 
perspektiv på slagplatser som platser för social dynamik kan detta ges 
mening genom att betona teknologins performativa karaktär. Man var 
enligt denna utgångspunkt tvungen att föra kvartsen till boplatserna 
där bearbetningen av den kunde användas som en resurs för att skapa 
och förstärka sociala identiteter.

8.3 Slagplatser
För att kunna utveckla diskussionen om teknologins sociala dimension 
är det nödvändigt att se slagplatserna som sociala platser, platser där 
människor aktivt och medvetet kommunicerat olika sociala meddelan
den, bland annat sin identitet. Teknologi som en identitetsskapande 
praktik får här en rumslig form, en locale enligt Giddens terminologi. 
Slagplatserna blir då platser där teknologins performativa karaktär 
kommer till uttryck. Som framgått i kapitel 2 är slagen kvarts det i sär
klass vanligaste källmaterialet på mesolitiska boplatser. Mängden sla
gen kvarts samt den låga andelen retuscherade redskap har medfört 
att bearbetning av kvarts är den vanligast identifierade handlingen i 
rapporterna. I 16 av 26 rapporter rörande mesolitiska boplatser anger 
man att stenbearbetning/redskapstillverkning/kvartsbearbetning skett 
på platsen. Ofta har man också identifierat själva platsen för tillverk
ningen — slagplatsen. I de 26 rapporterna finns sammanlagt 24 slag
platser noterade. Lokalerna ska dock inte uppfattas som platser där 
endast redskaptillverkning skett. Den skeva bilden av fördelningen 
mellan ohka handlingar på mesolitiska boplatser beror nästan uteslu-
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tande på en dåligt utvecklad begreppsapparat för, framförallt, retusche
rade redskap. I några fall har man identifierat områden med skrapor 
(Runesson 1994:14; Lindgren & Lindholm 1998:57) men i övrigt är 
det sällsynt med tolkade aktivitetsytor på de mellansvenska lokalerna. 
Men för det aktuella arbetet är det naturligtvis en fördel med alla dessa 
identifierade slagplatser. Slagplatser är användbar analyskategori dels 
för att de är själva platsen där olika reduktionsmetoder använts och 
dels för att de är vanligt förekommande. Inom analysområdet i Jord
bro har också flera slagplatser identifierats, här kan dessutom slag
platserna knytas till små respektive stora boplatser samt boplatser da
terade till före och efter 4500 f Kr.

Målsättningen är att försöka utveckla idén om de två teknologiska 
strategierna och teknologin som identitetsskapande praktik genom att 
se hur detta yttrar sig på slagplatserna. Eftersom de olika teknologiska 
strategierna omfattar olika reduktionsmetoder kan en analys av mate
rialet på slagplatserna förtydliga hur olika sociala grupper använt de 
olika reduktionsmetoderna/strategierna. Det klassificeringsschema 
som beskrevs i kapitel 7 kan därför vara till hjälp för att få en bättre 
teknologisk upplösning. Analysen omfattar följande moment:

1. Identifierande av slagplatsen
2. Klassificering av materialet från slagplatsen (i vissa fall har ett 

urval gjorts)
3. En rumslig analys av slagplatsen
4. Analys av relationen mellan strategi/reduktionsmetod och 

råmaterialutnyttj ande
5. Frakturanalys

I kapitel 3 presenterades uppdelningen i stora och små boplatser 
som ett sätt att se på det mesolitiska materialet ur andra än rent eko
nomiska termer. De små boplatserna skulle då motsvara det enskilda 
hushållet medan de stora boplatserna motsvarar en social gruppering 
som inkluderar flera enskilda hushåll. Frågan är då vilka uttryck de olika 
strategierna tar sig i dessa olika sammanhang. Utifrån idén om att ge
nus är en aspekt av teknologisk variation tillsammans med Conkeys 
idé om bortom-hushållet som en nivå där genus och ålder blir speci
ellt uttalat finns det förutsättningar för variation i hur de olika strategie
rna manifesterar sig på de olika slagplatserna.
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RAA-nr Socken Namn Referens
387 Österhaninge Söderbytorp Runeson 1994
72 Österhaninge Jordbro Industriområde Lindgren & Lindholm 1998
238 österhaninge Hörntomten Drotz & Ekman 1998a
239 österhaninge Rovkärret Drotz & Ekman 1998a
230 österhaninge Jordbromalm Drotz & Ekman 1998b
182 österhaninge Jordbroboplatsen Blomqvist 1998
479 Västerhaninge Aby Koloniområde Frykberg & Lindgren 1998

Fig 8.7. Redovisning av boplatserna i Jordbroområdet som ingår i analysen. - List of the 
sites in Jordbro that is part of the analysis.

8.3.1 Presentation av analysområde och specialregistrering
Jordbro är beläget 20 km söder om Stockholm. Inom detta område 
undersöktes 7 lokaler under 1993-1994 (fig 8.1).

Nedan följer en kortfattad presentation av respektive boplats. Pre
sentationen koncentreras till storlek, datering (14C-dateringar anges med 
kalibrerade värden med en standardavvikelse om 2 sigma), undersök
ningsmetodik samt en bedömning av boplatsens värde ur en källkritisk 
aspekt. En utförligare presentation av data angående boplatsernas 
datering, fynd och anläggningar samt storlek/grävd yta presenteras i 
bilaga 3.

Söderbytorp RAA 387 Österhaninge socken
Boplatsen undersöktes 1980 och rapporterades 1994. Boplatsen på
träffades i samband med att man undersökte ett mindre järnåldersgrav- 
fält 1979 varvid slagen kvarts framkom. Under 1980 fortsatte under
sökningen av boplatsen. Sammanlagt undersöktes 360 m2 i storrutor 
om 5 m2. Boplatsen är ca 2500m2 stor, belägen på en platå. Vid under
sökningen påträffades ca 250 bitar slagen kvarts, några slipstens
fragment samt härdar och skärvstenssamlingar. En härd är 14C-date- 
rad till 4530-3800 f Kr. Ytterligare en datering finns från en kolsträng 
i området vilken gav en datering till 3965-3540 f Kr. Boplatsytan lig
ger skild från järnålder sgravar na, en hög och en stensättning. Anläg
gandet av gravarna förefaller därmed inte nämnvärt ha påverkat 
boplatslämningarna. På boplatsytan påträffades däremot några skär
vor av sentida stengods och ett järnfragment. Andelen mindre frag
ment, t ex splitter, är troligen underrepresenterade eftersom man inte 
sållat jorden.
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Fig 8.8a. Boplatsen vid Jordbro 
Industriområde (Foto Louise Fri
berg). Med tillstånd från UV Mitt. - 
The site Jordbro Industriområde 
(Photo Louise Friberg). Courtesy of 
UV Mitt.

Jordbro Industriområde, RAA 72, Österhaninge sn (fig 8.8a)
Boplatsen har varit känd sedan början av 1980-talet då flera fynd av 
slagen kvarts, grönsten och sandsten gjordes av Sven-Gunnar Bro
ström. Boplatsen undersöktes 1993 varvid ca 6000 m2 banades av och 
470 m2 rutgrävdes och sållades. Kulturlagret var upp till 1 m tjockt. 
Undersökningarna gav ett rikligt fyndmaterial, ca 80 000 bitar slagen 
kvarts, ett sextiotal grönstensyxor, knackstenar, slipstenar, mikrospån 
av flinta, spetsen av en benharpun och ett eggblad av skiffer med en 
timglasliknande figur inristad. Anläggningarna utgjordes främst av stora 
gropar, groparnas stratigrafi indikerar att de kanske använts vid flera 
tillfällen. Boplatsen är daterad med ca 20 st 14C-dateringar till århund
radena runt 5000 f Kr. Boplatsen är belägen vid ett stort grustag och 
det är okänt hur mycket av boplatsen som försvunnit vid grustäkt. Bo
platsen har dessutom utsatts för några smärre sentida ingrepp i form 
av mindre körvägar och motionsspår. Under förhistorisk tid har bo
platsen besökts vid ytterligare två tillfällen, under tidigneolitikum och 
under järnålder. Fem fragment av slipad flinta, ett sjuttiotal krukskärvor 
samt ett bränt ben från får/get indikerar besök under tidigneolitikum. 
Tre härdar har daterats till järnålder, dessutom förekommer två kon
centrationer med sammanlagt ett 100-tal krukskärvor av förmodad 
järnålderskeramik. Alla dessa icke-mesolitiska fynd förekommer ytligt 
och man kan därför anta att merparten av det mesolitiska kulturlagret 
inte påverkats vid dessa besök. Frågan om delar av den slagna kvart
sen härrör från tidigneolitikum kan i dagsläget inte besvaras. Det finns 
idag inga tydliga kriterier att skilja mesolitisk kvarts från tidigneolitisk 
sådan. Man kan dock påstå att eftersom fynden av flinta och keramik 
är relativt sett fåtaliga så kan man anta att även mängden slagen kvarts 
borde vara betydligt färre än de som härrör från den mesolitiska fa
sen.
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Fig 8.8b. Boplatsen vid Rovkärret (Foto Villemo Leismark). Med tillstånd från 
UV Mitt.-The site Rovkärret (Photo Villemo Leismark). Courtesy of UV Mitt.

Rovkärret,, RAA 239, Österhaninge sn (fig 8.8b)
Boplatsen påträffades 1992 och undersöktes 1993. Boplatsens centrala 
del omfattar ca 150 m2 belägen i en svag västsluttning. Utanför detta 
område påträffades spridda fynd på en yta omfattande ca 4000 m2. 
Sammanlagt undersöktes 115 m2 genom rutgrävning och sållning. Vid 
undersökningen påträffades ca 6000 bitar slagen kvarts, en grönstens- 
yxa och ett tiotal fynd av flinta. Fynden koncentrerades runt två här
dar, båda 14C-daterade till perioden 5400-5300 f Kr. Boplatsen är en 
av de få mesolitiska boplatser i östra Mellansverige där det inte finns 
några indikationer på att platsen besökts under senare perioder.

Fig 8.8c. Boplatsen vid Hörntomten 
(Foto Magnus Jonsson). Med tillstånd från 
UV Mitt.-The site Hörntomten (Photo 
Magnus Jonsson). Courtesy of UV Mitt.

Hörntomten, RAA 238, Österhaninge sn (fig 8.8c)
Boplatsen påträffades 1992 och undersöktes 1993. Boplatsen omfat
tar ca 700 m2 varav 140 m2 rutgrävdes och sållades. Vid undersökningen 
påträffades bl a ca 2800 bitar slagen kvarts, en grönstensyxa några 
slipstensfragment, knackstenar samt sex härdar. Tre av härdarna är l4C- 
daterade till 5200-4600 f Kr. Ett skärvstensflak gav dateringar till järn
ålder/medeltid men inga fynd kan knytas till denna period. Två min
dre områden i boplatsens ytterkant var störda av sentida hus.
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Fig 8.8d. Boplatsen vid Jordbromalm (Foto 
Roger Wikell). Med tillstånd från UV Mitt. 
-The site Jordbromalm (Photo Roger 
Wikell). Courtesy of UV Mitt.

Jordbromalm, RAA 230, Österhaninge sn (fig 8.8d)
Boplatsen påträffades 1992 och undersöktes 1993. Boplatsens utsträck
ning är oklar i framförallt öst-västlig utsträckning (dock minst 10 m) 
medan den i nord-sydlig riktning sträcker sig ca 90 m. Undersökningen 
omfattade 460 m2 varvid fynden fördelade sig i två tydliga koncentra
tioner, 320 m2 respektive 190 m2 stora. Sammanlagt påträffades ca 
20 000 bitar slagen kvarts, helslipade grönstensyxor och enstaka mikro- 
spån i sydskandinavisk flinta. Båda koncentrationerna innehöll stora 
mängder skärvsten både spritt i kulturlagret och samlat i härdar och 
flak. En skärvstenskrets har tolkats som hydda. Åtta av anläggning
arna har l4C-daterats till 5400-4800 f Kr. Precis som vid Rovkärret finns 
det inga tecken på besök under senare perioder, förutom anläggandet 
av järnvägen, Nynäsbanan, vilken förstört centrala delar av boplatsen.

Fig 8.8e. Boplatsen vid Jordbro (Foto 
Karin Äijä). Med tillstånd från UV Mitt. 
-The Jordbrosite (Photo Karin Äijä). 
Courtesy of UV Mitt

Jordbroboplatsen, RAA 182, Österhaninge sn (fig 8.8e)
Boplatsen påträffades 1993 i samband med förundersökning avjord- 
brogravfältet. Boplatsens utsträckning i öst-västlig riktning är oklar, 
dock minst 10 m, medan den i nord-sydlig riktning sträcker sig ca 150 
m. Undersökningen omfattade 180 m2. Sammanlagt påträffades 4700 
bitar slagen kvarts, några helslipade grönstensyxor, åtta skifferspetsar 
och skifferknivar samt ett femtiotal flintfragment. Anläggningarna
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utgjordes av härdar/härdgropar varav sex har daterats dll 4300-3800 
f Kr. Inom undersökningsytan förekommer ett tjugotal anläggningar 
(framförallt stensättningar och resta stenar) från bronsålder/äldre järn
ålder.

Åby Koloniområde, RAÄ 479. Västerhaninge sn
Boplatsen påträffades 1992 och undersöktes 1993. Boplatsen omfat
tar minst ca 1500 m2 varav 88 m2 rutgrävdes och sållades. Vid under
sökningen påträffades bl a ca 1000 bitar slagen kvarts, en tvärpil i flinta, 
en bit flinta med slipyta samt ett yxämne. Dessutom undersöktes nio 
härdar, en skärvstensvall och några skärvstenssamlingar. Fyra av härda
rna 14C-daterades till 4200-3500 f Kr. Skärvstensvallen daterades till 
yngre bronsålder/äldre järnålder och är bara en av flera indikationer 
på besök under framförallt järnålder. Boplatsen ligger mellan de kända 
j ärnålder sgravfälten Åby och Jordbro och en stensättning innehållande 
brända ben av människa påträffades vid förundersökningen.

Boplatserna i Jordbro är på många sätt typiska för mesolitiska bop
latser i östra Mellansverige. De är alla strandbundna, innehåller rikligt 
med slagen kvarts, grönstensyxor av olika typer är vanliga, och enstaka 
fragment av flinta från flera olika områden finns. De dateras från 5400 - 
3500 f Kr, vilket gör dem lämpliga för studier av förändringarna runt 
4500 f Kr. Senare tiders verksamheter har dock påverkat flera av dem, 
men oftast i mindre utsträckning. Ett undantag är dock Jordbrobop
latsen där anläggandet av gravfältet i stor utsträckning påverkat möj
ligheten till rumsliga analyser. Den bipolära reduktionsmetoden utgör 
mindre än 30% på de tre yngre boplatserna mot mer än 60% för tre av 
de äldre (undantaget Jordbromalm med 38% (fig 8.9).

Urval och metodik
I rapporterna har man identifierat slagplatser på fem av de sju boplat
serna. Kriteriet för slagplats har i de flesta fallen varit förtätningar av 
avfall och splitter: Rovkärret - 3 slagplatser (Drotz & Ekman 1998a), 
Hörntomten - 1 slagplats (Drotz & Ekman 1998a), Jordbro Industri
område — 5 slagplatser (Lindgren & Lindholm 1998) och Åby Koloni
område - 2 slagplatser (Frykberg & Lindgren 1998) eller bara splitter: 
Jordbromalm — 3 slagplatser (Drotz & Ekman 1998b). Däremot före
faller slagplatser saknas på Jordbroboplatsen (Blomqvist 1998) och
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Rovkärret Hörntomten Jordbro Jordbromalm Jordbroboplatsen Åby Koloniområde Söderbytorp
Industriområde

Fig 8.9. Fördelningen mellan de olika reduktionsmetoderna före specialregistreringen. —The 
relationshsip between different methods of reduction before the analysis.

Söderbytorp (Runeson 1994). Eftersom man utgått från kategorierna 
avfall och splitter, vilka oftast inte är metodbestämda, har man inte 
närmare studerat hur slagplatserna ska tolkas i förhållande till de olika 
reduktionsmetoderna.

Jag har här valt att utgå ifrån de identifierade slagplatserna. Någon 
ny genomgång i syfte att identifiera ytterligare slagplatser har därför 
inte gjorts. Materialet från de identifierade slagplatserna har gåtts ige
nom och registrerats enligt det klassificeringsschema som presentera
des i kapitel 7. Dessutom har frakturanalyser gjorts för varje slagplats.

Alla undersökningarna av Jordbroboplatserna, utom den vid Söder
bytorp, gjordes med en enhetlig metodik. Efter en inledande avbaning 
med grävmaskin undersöktes det fyndförande lagret genom rut- 
grävning i sk storrutor (oftast omfattande 5x5 m) inom vilka rutor 
omfattande lxl m grävdes och sållades. I rapporterna har slagplatserna 
inte närmare rumsligt definierats utan man har endast beskrivit deras 
storlek och inom vilken storruta de varit belägna. Jag har därför valt 
att gå igenom hela de storrutor inom vilka slagplatser identifierats. 
Rutgrävningen skedde skiktvis i skikt omfattande 0,05 m. Ingen kva
litativ vertikal fördelning kunde dock ses, det finns således ingen stra
tigrafisk variation inom lokalerna som kan tolkas i kronologiska ter
mer. I analysen av den slagna kvartsen har jag därför endast tagit med 
det översta skiktet för att undvika att djupare grävda rutor framstår
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Boplats Antal insamlad 
kvarts

Antal special- 
registrerad kvarts

Procentuell andel special- 
registrerad kvarts av den totala 
mängden kvarts

Rovkärret 6004 2732 45%
Hörntomten 2815 1488 53%
lordbro Industriområde 80165 7702 9%
lordbromalmsboplatsen 21210 3508 16%
Jordbroboplatsen 4688 2153 46%
Äby Koloniområde 983 452 46%
Söderbytorp 238 238 100%

Fig 8.10. Analyserad kvarts från Jordbroboplatserna. - Analyzed quartz from the Jordbro 
sites.

som mer fyndrika. När enstaka andra material redovisas som t ex grön
sten och sandsten har jag dock tagit med hela materialet.

I två fall, Jordbro Industriområde och Jordbromalm, fick ett urval 
göras på grund av materialets omfattning. När det gäller boplatsen vid 
Jordbro Industriområde så har ett område identifierats som innehål
lande flera slagplatser. Detta område omfattar flera storrutor. Jag har 
här valt en storruta, nr 8, valet gjordes utifrån att denna storruta inte 
innehåller några anläggningar som kan ha stört slagplatsens utbred
ning och innehåll. På Jordbromalmsboplatsen har två slagplatser iden
tifierats, jag har här valt en, Yta B. Även här var avsaknaden av anlägg
ningar en avgörande faktor. Eftersom två av lokalerna som daterats 
till perioden efter 4500 f Kr, Jordbroboplatsen och Söderbytorp inte 
föreföll innehålla slagplatser ville jag testa detta. Därför ingick hela 
materialet från Söderbytorp samt tre delytor från Jordbroboplatsen för 
att se om man möjligtvis kunde belägga slagplatser även på dessa. 
Delytorna på Jordbroboplatsen valdes också utifrån avsaknaden av 
anläggningar. Fig 8:10 visar andelen registrerat material i förhållande 
till det totala antalet slagen kvarts från undersökningarna. Jag har inte 
medvetet strävat efter att nå ett procentuellt likvärdigt urval från loka
lerna. Istället har andelen registrerat material fått bestämmas utifrån 
slagplatsernas antal och storlek, därför varierar andelen registrerat 
material mellan lokalerna.

Ansamlingar av avfall och splitter förekommer på alla boplatser och 
dessutom sam varierar de två kategorierna. Att avfall och splitter används 
som kriterier för identifierandet av en slagplats bygger på idén om att 
slagplatsen innehåller kasserade bitar - avfall, och/eller bitar som är så 
små att de lämnats kvar på slagplatsen. Efter specialanalysen var dock 
förtätningar av kategorin avfall inte längre lika tydliga. Detta beror på
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att en väsentlig del av avfallet kom att omdefinieras till framförallt olika 
typer av kärnfragment. Detta minskar dock inte avfallets betydelse som 
indikation på slagplatser. Två faktorer styr tolkningarna av att ansam
lingarna verkligen utgör slagplatser, dels att kategorin avfall till hög grad 
representerar trasiga kärnor och/eller fragment från ett initialt skede i 
reduktionsprocessen, dels att en hög kvantitativ andel splitter tolkas som 
rest av primär bearbetning. Att de två kategorierna har en likartad ut
bredning stöder tolkningen av dessa platser som slagplatser, dvs plat
ser där man har bearbetat kvarts i syfte att tillverka redskap.

Primär eller sekundär deponering
I kapitel 6 betonades vikten av att avgöra i vilken utsträckning de inne
håller primärt eller sekundärt avfall. Endast slagplatser där primärt avfall 
deponerats, dvs där avfallet ligger kvar på platsen där tillverkning skett, 
kan vara av intresse för en diskussion kring teknologins performativa 
karaktär. Fragan har belysts av Kalle Thorsberg i en analys av materia
let från den skånska senglaciala boplatsen Segebro (Thorsberg 1984). 
Utifrån etnografiska och arkeologiska exempel samt experiment defi
nierar han små, 0,3-0,4 m i diameter, depositioner av flintsplitter som 
sekundärt deponerade. Thorsberg påpekar också att det däremot är 
svårt att avgöra huruvida större koncentrationer är av primär eller se
kundär karaktär. Två metoder, Behms och microdebitage är möjliga. 
Behms metod innebär en detaljkännedom om reduktionsförloppet och 
hur diagnostiska fragment sprids, metoden utarbetades vid en analys 
av experimentell tillverkning av bifaciala spetsar, en förhållandevis 
komplex reduktionsmetod. Microdebitage-analys innebär en mikrosko
pisk genomgång av flisor mindre än 1 mm från jordprover från den 
tänkta slagplatsen. Thorsberg anser dock att Behms metod bygger på 
ett bristfälligt resonemang och microdebitage-metoden förutsätter att 
jordprover insamlats från slagplatsen. Till detta kan man dessutom 
argumentera för att om tillverkningen sker på t ex ett skinn och avfal
let sedan dumpas på en annan plats så kommer även splitter mindre 
än lmm att följa med till dumpen. Däremot visar experimentella ana
lyser av slagplatser att avslag, avfall och splitter får en ojämn spridning 
på slagplatsen medan spridningen i en dump är mera slumpmässig 
(johansen & Stapert 1998:34). De experimentella analyserna visar också 
att en rumslig analys i syfte att avgöra om en koncentration av sten- 
avfall representerar en slagplats eller en dump måste göras utifrån ett
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koordinatsystem mindre än 10 x 10 cm (Johansen & Stapert 1998:32; 
Spikins m fl 1995:135). När det gäller koncentrationerna på boplatserna 
i Jordbro så finns det inga uppgifter i rapporterna om små koncentra
tioner som skulle kunna vara sekundärt deponerade. Ytterligare ett 
argument, även om det är ett svagt sådant, är att inga andra råmaterial, 
som kvartsit eller grönsten förefaller ha deponerats i så små koncen
trationer. Detta skulle möjligtvis kunna indikera att man generellt inte 
använt sig av någon sekundär deponering utan att slagplatserna repre
senterar primära deponeringar.

8.3.2 Slagplatser i Jordbro före 4500 f Kr
Till denna period hör boplatserna Jordbro Industriområde, Hörn
tomten, Rovkärret och Jordbromalm. På Hörntomten finns en slag
plats vilken analyserades och på Jordbromalm tre slagplatser av vilka 
en analyserades. På Jordbro Industriområde som är den ojämförbart 
största boplatsen har ett område troligen innehållande flera slagplatser 
identifierats, endast en storruta inom detta område specialregistrerades. 
Fördelningen mellan de båda reduktionsmetoderna efter special
registrering visar att den bipolära reduktionsmetoden inte dominerar 
lika tydligt under perioden före 4500 f Kr. Men å andra sidan är ande
len bipolärt slagen kvarts mindre efter 4500 f Kr. Skillnaden mellan 
dessa båda registreringar är att man generellt har bedömt fler fragment 
som bipolära i den första registreringen än i den andra.

Det finns en övergripande iakttagelse som gäller för alla de analy
serade områdena. Inom slagplatserna förekommer det en markant 
blandning av olika typer av kvarts. Även om det inom en meterruta 
finns flera bipolära avslag är dessa nästan alltid tillverkade av olika ty
per av kvarts. Likaså är avslags fragment av samma typ funna i samma 
meterruta av så olika karaktär och storlek att de måste härröra från 
besök vid olika tillfällen.

Kvarts inom ett och samma brott kan vara av flera olika typer (se 
sid 199) och därför behöver den varierade sammansättningen på slag
platserna inte nödvändigtvis vara ett resultat av att kvarts från olika 
kvartsbrott använts. Den olikartade sammansättningen inom slag
platserna tolkas istället som att det inom slagplatsen finns flera hän
delser representerade. Med händelser menar jag här enskilda tillverk
ningstillfällen. Detta gäller även för en boplats som Hörntomten som 
tolkats som endast använd under en kortare tid, kanske ett tillfälligt
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18 Meters

i» Knacksten 
Avfall/splitter i skikt 1 

■ 1-8 
• 8-21 
. 21-41
• 41-69
• 69-135 

schakt/rutgrävt område

Fig 8.1 I. På Jordbro Industriområde tyder utbredningen av splitter och avfall 
på ett större sammanhängande område med flera slagplatser. Knackstenar 
påträffas främst utanför detta område. - At Jordbro Industriområde, the 
distribution of debitage and splinters indicate that a large area may contain 
several knapping floors. Hammerstones are mostly found outside this area.

sommarläger (Drotz & Ekman 1998:45). Slagplatserna förefaller vara 
platser där flera olika reduktionsprocesser skett, platser dit man åter
kommit gång efter gång. Detta innebär också att frakturanalysen inte 
riktigt kan användas som den ursprungligen var tänkt, som ett sätt att 
identifiera enskilda urvalsprocesser. Jag kommer dock att använda 
frakturanalysen i ett försök att förtydliga skillnaderna i de olika tekno
logiska strategierna.

Här nedan följer en presentation av de analyserade slagplatserna per 
boplats.

Jordbro Industriområde
Som framgick av den översiktliga presentationen ovan är Jordbro In
dustriområde en sk stor boplats. Enskilda slagplatser har varit svåra 
att identifiera i det omfattande fyndmaterialet men ett område omfat
tande ca 300 m2 med förhöjd andel splitter och avfall kan identifieras 
i boplatsens sydöstra del (fig 8.11). Även strax söder om detta område
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Sakord
Plattform

Antal
Bipolär Städ Obest

Kärnor 22 68 1
Kärnfragment 20 234 4
Kärnpreparering 9 7 0 1
Avslag 326 207 4
Avslagsfragment 233 189 0 2934
Avfall 937
Ej slaget 10
Splitter 2247
Redskap 12
Frag m nodulyta 10 5 17

Fig 8.12. Resultatet av specialanalysen av storruta 8 på Jordbro Industriom
råde.-The result of the analysis of area 8 at Jordbro Industriområde.

syns förhöjda värden av splitter och avfall men då denna del av boplats
ytan utgörs av en markant sluttning är det osäkert om lämningarna här 
ligger i primärt läge. En koncentration av splitter och avfall i storruta 
5 i boplatsens östra del har inte beaktats då dateringen av denna yta är 
osäker och eventuellt utgör en senare fas (Lindgren & Lindholm 
1998:59). Analysen har därför inriktats på en av storrutorna inom det 
markerade området. Slagområdet ligger i anslutning till ett område med 
anläggningar, främst stora gropar. Däremot förekommer härdar peri
fert i förhållande till slagplatserna. Sluttningen som gränsar till slag
området kan ha utgjort den dåtida stranden, mängden avfall och split
ter i sluttningen kan då tolkas som ett utkastlager intill slagområdet.

Slagområdet innehåller stora mängder avfall och splitter utan tyd
liga koncentrationer, därför tolkas detta område som att flera slagplatser 
varit belägna här. Andelen splitter utgör i medeltal ca 30-40 st/m2 i de 
två översta skikten. Den 300 m2 stora ytan kanske mer kan kallas ett 
slagområdet än en slagplats, ett område inom vilket flera olika män
niskor tillverkat redskap. För att få ett mer hanterligt material har jag 
valt storruta 8 för vidare analys. Storrutan är belägen i slagområdets 
norra del, två anläggningar ligger i anslutning till storrutan och det är 
oklart i vilken utsträckning dessa påverkat redskapstillverkningen.

I övrigt innehåller slagområdet en övervägande del bipolära kärnor 
och kärnfragment medan avslag slagna med plattformsmetod övervä
ger över de bipolära avslagen (fig 8.12). Inom slagområdet har man 
delvis använt sig av råmaterial i nodulform, 25 fragment (0,4%) har 
yttersidor. Det är mest kärnor som uppvisar yttersidor och av dessa är 
en övervägande del plattformskärnor.
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Fig 8.13. Inom slagområdet syns ingen tydlig rumslig uppdelning mellan olika 
reduktionsmetoder.-Within the knapping area, there is no indication of a 
spatial division of different methods of reduction.

Inom slagområdet syns ingen tydlig uppdelning mellan olika 
reduktionsmetoder (fig 8.13). Såväl kärnor och avslag av båda meto
derna förekommer jämt spridda över hela ytan. De bipolära kärnpre- 
pareringarna är alla av den typ där stötkanten slås bort och en ny platt
form bildas. Plattformsprepareringar förekommer av två typer, en där 
plattformen slås bort och en där fronten slås bort. Dessa båda prepa- 
reringsformer förekommer i lika stor andel (5/4). Den rumsliga för
delningen av olika preparerings fragment visar att de båda förekom-
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18 Meters

Grönsten 
♦ 1 
+ 1-2 

Sandsten

e 1-2 
2-3

Schakt/rutgrävt område

Fig 8.14. Även slipstensfragment och mindre grönstensavslag förekommer 
inom slagområdet, tillsamman med mikrospån i kvarts och flinta. —
Whetstones and small greenstone flakes also occur in the knapping area 
together with some microblades in flint and quartz.

mer inom samma område, något som styrker tolkningen av att slag
området inte innehåller någon tydlig rumslig separering av metoderna.

En föremålskategori som man kan förvänta sig uppträda på slag
platser är knackstenar. Så verkar inte vara fallet på Jordbro Industri
område där knackstenarna förefaller vara spridda över hela undersök
ningsområdet utan någon synbar förtätning i slagområdet (fig 8.11).

Slagområdet innehåller också en del andra föremålskategorier som 
inte direkt kan sättas i samband med slagplatser, dels en del mikro
spån i kvarts och flinta samt flera slipstensfragment (fig 8.14). Slipstens- 
fragmenten skulle kunna tolkas som att även tillverkning av grönstens- 
yxor skett inom slagområdet men mängden grönsten är liten och kan 
inte stödja en sådan tolkning. Slipstenarna kan istället ha använts vid 
omslipning av trasiga grönstensyxor. Detta skulle i så fall också för
klara förekomsten av enstaka grönstensavslag inom slagområdet.

En frakturanalys gjordes också utifrån det specialregistrerade ma
terialet från storruta 8. Eftersom det på Jordbro Industriområde före
kommer ett sammanhängande slagområde och inte några enskilda slag-
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Jordbro Industriområde - bipolär frakturbild 
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Jordbro Industriområde - frakturbild plattform
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Fig 8.15 a, b.Två frakturbilder skapades för de två dominerande reduktion- 
smetoderna.-Two fracture patterns were created for the two dominant 
methods of reduction.

platser är frakturbilden inte representativ för någon enskild handling. 
Därmed kan inte frakturanalysen användas i sitt ursprungliga syfte, att 
studera urvalsprocesser och manipulering med den tänkta slagplatsen. 
Genom att använda en sk diagnostisk frakturbild, dvs en frakturbild 
omfattande endast de metodbestämda fragmenten kan dock fraktur- 
analysen användas för att förtydliga hur man genom de olika strategie
rna har valt olika typer av fragment.

Frakturbilderna från Jordbro Industriområde visar (fig 8.15 a, b) 
flera avvikelser jämfört med de experimentella frakturbilderna. Fraktur
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bilden för plattformsmetod visar framförallt en högre andel hela av
slag medan sidofragment och proximala delar av sido fragment är lägre. 
Detta kan förklaras på två sätt, antingen har man medvetet valt att 
använda sidofragmenten och därför plockat bort dessa från slagplatsen, 
eller så är andelen hela avslag en effekt av kärnpreparering. Man kan 
tänka sig att andelen hela avslag kan förskjutas om man vid tillslag
ning medvetet sökt avslag av en viss storlek. Mindre avslag kan också 
bli kvar på slagplatserna som ett resultat av kärnpreparering, och inte 
som tänkt slutprodukt. En tredje förklaring kan också vara att man har 
anpassat plattformsmetoden till att i mindre utsträckning ge fragmen- 
terade avslag. Detta kan göras genom att t ex hålla kärnan hårdare 
(muntl kommentar E Callahan). Den bipolära frakturbilden uppvisar 
större likheter med den experimentella frakturbilden. Den kan till och 
med tolkas som att någon urplockning inte ens har skett. Till viss del 
kan samma förklaringar tillämpas även här, nämligen att det endast är 
avslag av en viss typ/storlek som eftersökts.

Eftersom Jordbro Industriområde tolkats som en sk stor boplats 
är det troligt att flera hushåll varit representerade här. Stenbearbet- 
ningen förefaller ha varit en handling för vilken människor från flera 
hushåll uppsökt en gemensam plats. Om slagplatserna varit mera 
knutna till de enskilda hushållen skulle man kunna anta att flera min
dre slagplatser borde kunna ha identifierats mer spritt över hela ytan. 
Istället tar sig redskapstillverkningen uttryck av en i högsta grad kol
lektiv handling. Eftersom boplatsen är så stor och troligen använts av 
en större grupp människor under en längre tid så försvåras möjlighe
ten att identifiera mer detaljerade handlingar. Frakturbilderna är svår
tolkade, den för plattformsmetod visar att denna del av slagområdet 
blivit urplockat, antingen har man valt sidofragment eller avslag av en 
viss storlek. Den bipolära frakturbilden visar inte på någon urplock
ning alls, även detta kan förklaras genom att avslag av en viss storlek 
sökts.

Det förefaller därför som om olika grupper, representerade av de 
olika strategierna/reduktionsmetoderna tillsammans använt slag
området, utan någon intern rumslig uppdelning.

Hörntomten
Till skillnad från Jordbro Industriområde är Hörn tomten en liten bo
plats. Inom boplatsen identifierades en slagplats belägen i den sydväs-
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Fig 8.16. På boplatsen vid Hörntomten identifierades en slagplats. Även här 
påträffades knackstenar i andra delar av boplatsen.-At the site Hörntomten, 
one knapping floor was identified. Hammerstones were found in other parts 
of the site.

tra delen av boplatsen i storruta 10. Slagplatsen utgörs av en koncen
tration av framförallt splitter, ca 4 x 5 m stor (fig 8.16). Fyndmängderna 
från Hörntomten är avsevärt mindre än de från Jordbro Industriom
råde och kan tillsammans med slagplatsens storlek tolkas som att denna 
använts av en mindre grupp människor. För specialanalys valdes hela 
materialet från storruta 10. Analysen omfattade både klassificering 
enligt schemat i bilaga 1, noteringar om förekomst av noduler samt 
knackstenar, och i vilken utsträckning andra råmaterial fanns inom slag
platsen. På boplatsen påträffades flera härdar/skärvstensflak. Dessa 
låg dock perifert i förhållande till slagplatsen. Även här är slagplatsen 
belägen närmare den dåtida stranden.

Det är framförallt splitter som indikerat slagplatsen, andelen avfall 
är lägre än på de andra lokalerna. Andelen splitter i de två översta skikten 
är ca 20-30 st/m2. Slagplatsen på Hörntomten innehåller få kärnor, 
endast bipolära kärnfragment har identifierats (fig 8.17). Två fragment 
från plattformspreparering tyder dock på att även denna metod an
vänts inom slagplatsen. Andelen fragment med yttersidor från svallade
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Sakord
Plattform

Antal
Bipolär Städ Obest

Kärnor 0 0 0
Kärnfragment 0 9 0
Kärnpreparering 2 0 0
Avslag 18 25 1
Avslagsfragment 61 29 0 289
Avfall 36
Ej slaget 8
Splitter 1009
Redskap 20
Frag m nodulyta 0 5 0 6

Fig. 8.17. Resultatet av specialanalysen av slagplatsen vid Hörntomten.-The 
result of the analysis of the knapping floor at Hörntomten.

noduler är få (0,5%) och endast ett är metodbestämt, ett bipolärt sido- 
fragment.

Utifrån idén om Hörn tom ten som en liten boplats kan man anta 
att slagplatsen på Hörntomten troligen representerar tillverkning i en 
mindre skala än vad som var fallet med Jordbro Industriområde. Det 
borde därför vara lättare att se i vilken utsträckning man separerat de 
olika reduktionsmetoderna inom slagplatsen. Det förefaller dock även 
här som om man i stor utsträckning använt båda reduktionsmetode
rna blandat inom slagplatsen. Det finns dock en liten tendens till att 
fragmenten slagna med plattformsmetod har en mer begränsad utbred
ning inom slagplatsen medan bipolära fragment förekommer över en 
större yta (fig 8.18). En möjlig tolkning kan vara att man använt 
plattformsmetoden endast i begränsad omfattning, kanske vid något 
enstaka tillfälle, medan man använt den bipolära reduktionsmetoden 
oftare. Även preparerings fragmenten indikerat en begränsad omfatt
ning av tillverkningen.

Precis som på Jordbro Industriområde förekommer enstaka slip- 
stensfragment samt några mindre grönstensavslag inom slagplatsen (fig 
8.19), vilket kan vara resultat av att man även slipat om grönstensyxor 
inom slagplatsen. En annan likhet mellan dessa båda platser är att knack- 
stenar förekommer främst inom andra ytor på boplatsen (fig 8.16).

För Hörntomten har två reducerade frakturbilder gjorts, en bipo
lär och en plattform (fig 8.20a,b). Precis som den bipolära frakturbilden 
för Jordbro Industriområde, så visar den bipolära frakturbilden en stor 
överensstämmelse med den experimentella frakturbilden. Någon tyd
lig urplockning går inte att se. En förklaring till detta kan vara att en
dast avslag av en viss form har varit önskade, mindre avslag blir kvar
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Fig 8.18. Inom slagplatsen har bipolära fragment en vidare utbredning än 
plattformsfragment vilket kan tyda på olika intensitet i användandet av de olika 
reduktionsmetoderna.-Within the knapping floor, there is a wider distribution 
of bipolar-on-anvil fragments than of freehand platform fragments, possibly 
indicating differences in the use of the different methods of reduction.

på slagplatsen. Frakturbilden för plattformsmetod påminner också 
mycket om den experimentella bilden. Båda frakturbilderna visar på 
att man inte plockat någonting från slagplatserna.

Rovkärret
Även boplatsen vid Rovkärret kan kallas en liten boplats liknande den 
vid Hörntomten. Vid undersökningen identifierades tre möjliga slag
platser, två i storruta 1 och en i storruta 7 (Drotz & Ekman 1998:27f)-
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Fig 8.19. Enstaka slipstensfragment och små grönstensavslag påträffas också 
inom slagplatsen. - Single fragments of whetstones and small greenstone flakes 
are also found within the knapping floor.

Det är dock oklart om ansamlingen av splitter och avfall i den västra 
delen av storruta 1 är en enskild slagplats (hädanefter kallad slagplats 
B) eller om den ska ses som en del av den slagplats som identifierades 
i nordvästra delen av storruta 1 samt i storruta 7.1 det fortsatta reso
nemanget kommer detta område att behandlas som en slagplats med 
tyngdpunkt i storruta 7 men med delar i nordvästra kanten av storruta 
1 (hädanefter kallad slagplats A). Ansamlingen av splitter och avfall 
söder om härden i storruta 1 betraktas här som en annan slagplats 
(hädanefter kallad slagplats B). Båda storrutorna har ingått i analysen 
(hg 8.21). Båda slagplatserna var belägna i boplatsens centrala del på 
ömse sidor om en härd och i anslutning till en stenröjd yta som tolkats 
som platsen för en hydda (Drotz & Ekman 1998:26).

De två slagplatserna skiljer sig delvis åt i fördelningen mellan de 
olika reduktionsmetoderna (fig 8.22a,b). Inom slagplats B har 
plattformsmetoden använts i högre utsträckning, här finns fler avslag 
°ch avslags fragment. Däremot finns det ingen rumslig uppdelning 
toellan de båda reduktionsmetoderna inom slagplatserna (fig 8.23).

225



Christina Lindgren

Hörntomten - bipolär frakturbild
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Fig 8.20.Två frakturbilder skapades för de två dominerande reduktionsmetoder- 
na.-Two fracture patterns were created for the two dominant methods of 
reduction.

Noduler utgör 1,9% vilket är en något högre andel än på de övriga 
boplatserna.

Slagplatserna innehåller förhållandevis få andra material, de 
slipstensfragment och grönstensavslag som förekommer inom ytan 
förekommer främst omkring slagplatserna (fig 8.24).

Frakturbilderna för de båda slagplatserna (fig 8.25 a-c) är till stor 
del lika vilket kan tolkas som att redskapstiUverkningen inom båda slag
platserna skett utifrån likartade principer. Frakturbilderna för platt- 
formsmetod uppvisar en högre andel olika fragmenttyper medan de 
bipolära frakturbilderna visar en hög andel hela avslag. Jämfört med
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Slagplats Ą
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Fig 8.21. Inom boplatsen vid Rovkärret kan två slagplatser identifieras, A och B. 
-Two knapping floors, A and B, can be identified on the Rovkärret site.

Sakord
Plattform

Antal
Bipolär Städ Obest

Kärnor I I0 2
Kärnfragment 2 46
Kärnpreparering
Avslag SI 53 2
Avslagsfragment 37 23 452
Avfall I I4
Ej slaget 24
Splitter 400
Redskap 0
Frag m nodulyta 4 2 0 7

Sakord Antal
Plattform Bipolär Städ Obest

Kärnor 3 48
Kärnfragment 2 I I0
Kärnpreparering
Avslag I5I 139 2 2
Avslagsfragment 87 78 I 1306
Avfall 291
Ej slaget 20
Splitter 1012
Redskap I
Frag m nodulyta 12 5 0 I3

Fig 8.22ab. Resultatet av specialanalysen av slagplatserna A och B.-The result 
of the analysis of knapping floors A and B.
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Fig8.23. Inom slagplatserna syns ingen tydlig rumslig uppdelning mellan de olika 
reduktionsmetoderna.-There is no spatial separation of the different 
methods of reduction within the knapping floors.
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Fig 8.24 . Som på de flesta andra boplatser fanns även några slipstensfragment 
och mindre grönstensavslag inom slagplatsen. - As on the other sites, small 
amounts of greenstone and whetstones are also found at the knapping floors.
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bg 8.25. Fyra frakturbilder från de reduktionsmetoder som använts på de båda 
slagplatserna. - Four fracture patterns of the methods of reduction used at the 
knapping floors.

de experimentella frakturbilderna visar bilderna för plattformsmetod 
fårre fragment. Kanske har man här främst använt olika fragment för 
redskap medan avslag i större utsträckning lämnats kvar.

Jordbromalm
Om Jordbro Industriområde representerar en sk stor boplats och Rov
kärret och Hörntomten båda är att betrakta som små boplatser så är 
Jordbromalm svårare att placera i någon av dessa kategorier. En av 
orsakerna är undersökningsområdets långsmala form vilket försvårar 
en uppskattning av boplatsens totala yta. Utifrån det fyndförande lag
tets tjocklek, fyndintensitet, mängden grönstensyxor och flinta finns 
det dock anledning att anta att även denna boplats är en sk stor bo
plats. Den har dock en avvikande rumslig struktur, jämfört med Jord
bro Industriområde, i och med de två tydliga koncentrationer av fynd 
som påträffades, yta A och yta B (fig 8.26). ,4C-dateringarna visar att 
båda dessa ytor fungerat ungefär samtidigt men att yta A eventuellt 
kan vara något äldre (Drotz & Ekman 1998:50). Mellan dessa båda ytor
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Fig 8.26. På Jordbromalms- 
boplatsen kunde två 
områden tolkas som 
slagplatser, varav den södra 
ingick i analysen.-At the 
Jordbromalm site there 
were two areas interpreted 
as knapping floors, the 
southern area of which was 
included in the analysis.
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påträffades också en rund skärvstenkrets vilken tolkats som resterna 
av en hydda (Drotz & Ekman 1998:44).

Båda yta A och yta B innehåller stora mängder splitter och avfall 
och har därmed också tolkats som slagplatser (Drotz & Ekman 
1998:47). Då yta B innehåller färre anläggningar bedömdes den som 
mest lämplig för specialanalys. Området är dock inte fritt från anlägg
ningar, i närheten av slagplatsen påträffades fyra härdar och två 
skärvstensflak. Slagplatsen på yta B omfattar ca 7 x 7 m. Splitter utgör 
i medeltal ca 20/ m2 i skikt 3 och 4 medan de övre skikten innehåller 
något mindre antal. Detta kan förklaras med att en översandning skett 
inom ytan där den flyktiga sanden täckt över lämningarna, t ex så fram
kom flera av anläggningarna först i skikt 2-3 (Drotz & Ekman
1998:571).

Slagplatsen på Yta B innehåller en övervägande del bipolära kär
nor och kärnfragment medan plattformskärnorna är betydligt färre (fig
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Sakord
Plattform

Antal
Bipolär Städ Obest

Kärnor 9 7 2
Kärnfragment 6 126
Kärnpreparering 4 1
Avslag 170 120 3
Avslagsfragment 229 187 2927
Avfall 498
Ej slaget 6
Splitter 4880
Redskap 4
Frag m nodulyta 14 8 0 30

Fig 8.27. Resultatet av specialanalysen för Jordbromalm.-The result of the 
analysis of Jordbromalm.

8.27) . Bland avslagen dominerar däremot plattformsavslag. Råmate
rial i nodulform förefaller ha varit sparsamt använt, fragment med yt
tersida utgör endast 0,7%.

Inom slagplatsen på yta B kan man se en tendens till separering av 
redukdonsmetoderna, fragment slagna med plattformsmetod förefal
ler ligga mer i den sydvästra delen av slagplatsen medan fragmenten 
slagna med bipolär metod har en betoning i den nordöstra delen (fig
8.28) . Fördelningen mellan kärnor och prepareringsfragment från de 
olika redukdonsmetoderna stöder dock inte denna bild utan dessa före
kommer mera spritt inom området, likaså fragment med svallade ytter
sidor.

Anmärkningsvärt är att trots den höga andelen bipolärt slaget ma
terial så saknas nästan helt fragment från bipolär kärnpreparering. Det 
kan finnas flera orsaker till detta, en kan vara att personerna verksamma 
här inte haft samma teknologiska kunskap om reduktionsmetoden. 
Kärnpreparering är något som kräver båda kunskap och muskelminne 
(Apel 2001:28), i vilken utsträckning man använder den är något som 
därför kan ses som representativt för olika skeden i en inlärningspro
cess. Kanske är avsaknaden av bipolära kärnprepareringsfragment ett 
resultat av att personerna verksamma inom slagplatsen inte ännu varit 
fullärda. Däremot förekommer flera prepareringsfragment av platt- 
formskärnor, dessa är nästan uteslutande av typen där man slagit bort 
fronten på kärnan. Skillnaden i teknologisk kunskapsnivå här förstär
ker antagandet om att de båda reduktionsmetoderna/strategierna verk
ligen har utnyttjats av olika sociala grupper.

Precis som på Jordbro Industriområde och Hörntomten förekom
mer också en mindre mängd små grönstensavslag och några slipstens-
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Fig 8.28. Det syns en svag rumslig uppdelning mellan de olika reduktionsmet
odens inom slagplatsen.-The different methods of reduction are somewhat 
spatially separated within the knapping floor.

fragment (fig 8.29), däremot ligger knackstenarna perifert i förhållande 
till slagplatsen (fig 8.26).

Frakturanalysen för slagplatsen på yta B visar stora likheter med 
frakturbilderna från Hörntomten och Jordbro Industriområde (fig 
8.30a, b). Frakturbilden för plattformsmetod visar på en högre andel 
hela avslag och liknande förklaringar som de som presenterades för 
frakturbilden för Jordbro Industriområde kan därför även anföras här. 
Den bipolära frakturbilden liknar den från Hörntomten, i det att den 
i stort påminner mycket om den experimentella frakturbilden.

Om Jordbromalmsboplatsen förutsätts vara en sk stor boplats ty
der den rumsliga strukturen här på en annan inre rumslig organisa
tion än vad som var fallet med boplatsen vid Jordbro Industriområde. 
Kanske har man här haft en tydligare uppdelning mellan olika hushåll, 
här representerade av ytorna A och B. Även den, om än svaga, ten-
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Fig 8.29. På slagplatsen 
förekommer också några 
grönstensavslag och en del 
slipstensfragment. - 
Greenstone flakes and 
fragments of whetstones also 
occur at the knapping floor.
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densen till uppdelning mellan kvarts slagen med bipolär reduktions- 
metod och plattformsmetod är något som inte förekom på Jordbro 
Industriområde. Här påminner mönstret på Jordbromalmsboplatsen 
mer om det mönster som framkom på Rovkärret.

8.3.3 Några kommentarer kring människor, slagplatser och strategier 
från tiden fram till 4500 f Kr
Karakteristiskt för alla de slagplatser som ingår i analysen är att de alla 
innehåller stora mängder slagen kvarts utan tydliga rumsliga strukturer. 
Vid första anblicken får vi en bild av kaos, en till synes slumpmässig 
anhopning av slagen kvarts utan någon synbar ordning eller struktur. 
Till viss del kan denna bild delvis förklaras med den dåligt utvecklade 
begreppsapparaten för slagen kvarts, framförallt när det gäller redskap. 
Men om man utgår från strukturationsteorins idé om att våra hand-
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Fig 8.30 a,b. Frakturbilder från Jordbromalm - Fracture patterns from Jord
bromalm.

lingar bottnar i en reflexivitet och teoretisk förståelse så måste man 
även tillskriva detta kaos av kvarts en intention, en mening. Avsakna
den av tydliga rumsliga strukturer är inte något som uppkommit ur en 
brist på mänsklig förståelse för sina handlingar eller för den rumsliga 
dimensionens betydelse. Det är istället ett annorlunda sätt att struktu
rera sin tillvaro, att sudda ut eller undvika gränser är en lika aktiv hand
ling som att skapa och upprätthålla dem. Man kanske kan likna mate
rialet på boplatserna för ett aktivt skapat kaos.

Analysen visar att i detta kaos finns dock vissa strukturer. Det finns 
mönster som går igen på de flesta slagplatser och som därför kan an
tas ha skapats genom att människor delat gemensamma uppfattning 
om handlingarna, inte bara om syftet med dem, utan även om deras
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inneboende betydelse i ett större perspektiv. Genom den klassificering 
som gjorts har det gått att identifiera vissa likheter och skillnader mel
lan slagplatserna. Sådana likheter och skillnader kan tillskrivas gemen
samma föreställningar om betydelsen av olika handlingar. Själva det 
faktum att de innehåller denna blandning av material, dessa många 
händelser, gör att de i själva verket är kraftfulla markeringar av det 
dialektiska förhållandet mellan struktur och handling. Slagplatsernas 
karaktär av platser där händelser återupprepas understryker teknolo
gins möjliga performativa karaktär. Man har tydligen avsiktligen valt 
att repetera ett beteende tillsammans med en given rumslig placering. 
Att upprepa samma handlingar på samma plats blir en vana, något som 
skapar social trygghet och kontinuitet, både för de som utför hand
lingarna men också för andra människor som ständigt ser dessa plat
ser återanvändas. Samtidigt har dessa upprepade handlingar bidragit 
till ett upprätthållande av strukturen, genom handlingar reproduceras 
strukturen.

Det finns flera övergripande mönster som är gemensamma för alla 
slagplatserna i den här studien. Oavsett om slagplatserna är belägna 
på stora eller små boplatser så upprepas vissa uttryck. Flera av dessa 
uttryck har att göra med hur man rumsligt strukturerat redskaps- 
tillverkningen.

Ingen av de analyserade slagplatserna är metodspecifik. Det finns 
ingen uppdelning mellan olika typer av slagplatser med avseende på 
reduktionsmetod. Istället finns alltid de tre metoderna, plattform, städ 
och bipolär närvarande inom varje slagplats. Dessutom förekommer 
det inom varje slagplats en varierad sammansättning av olika typer av 
kvarts vilket tolkats som att flera händelser finns representerade inom 
platsen. Inom slagplatserna syns inte heller någon inre uppdelning 
mellan olika reduktionsmetoder. Om man utgår från att slagplatser 
generellt representerar enstaka händelser och därmed kan bidra till 
tolkningar av specifika tillverkningsmetoder så kan slagplatserna i Jord
broområdet betraktas som nästan värdelösa. De många händelser som 
förefaller vara representerade på platsen försvårar alla försök att söka 
detaljerad information om t ex olika steg i en tillverkningsprocess, t ex 
genom chaine opératoire-begreppet, eller för den delen frakturanalys. 
Inte heller representerar platsen en människas verksamhet som tillgo
dosett hela samhällets behov av olika redskap. En sådan specialisering 
av redskapstillverkning är troligen mer representativ för samhällen av
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mer hierarkisk karaktär. Redskapstillverkningen i småskaliga samhäl
len som det mesolitiska involverade istället flera olika människor. I 
otaliga reproduktioner av redskapstillverkning förmedlas ofta bilden 
av att en eller flera män i hushållet var ansvariga för redskapstillverk
ningen. Från etnografiska redogörelser är bilden dock den motsatta, 
personer av olika kön och alder var alla involverade i redskapstillverk
ningen. Variationen i slagplatsernas innehåll kan ses som ett resultat 
av olika människors närvaro, inte en människas specialisering,

Ett gemensamt fenomen för alla fyra boplatserna är också att det 
finns få plattfor mskärnor, trots att avslag och avslags fragment i denna 
metod är vanliga på alla boplatserna. Det kan finnas två förklaringar 
till detta, dels att plattformskärnorna flyttats från slagplatserna för att 
användas, t ex som skrapor, dels att plattformskärnorna successivt har 
slagits om med en bipolär reduktionsmetod. På alla slagplatserna har 
man även i mindre utsträckning bearbetat grönsten, troligen i form av 
uppskärpning och omhuggning av grönstensyxor. Någon tillverkning 
av grönstensyxor förefaller inte ha skett på dessa platser. Råmaterial i 
nodulform har använts i båda strategierna, det finns dock en tendens 
att fragment slagna med plattformsmetod oftare har spår av svallad 
yttersida. Detta kan i och för sig vara ett utslag av att man använder en 
bipolära reduktionsmetod på plattformskärnor, vilka redan bearbetats 
i viss utsträckning och yttersidor därvid slagits bort.
Likheterna mellan de olika slagplatserna kan sammanfattas i följande:

• rumslig samlokalisering av all kvartsbearbetning, oavsett metod,
och även viss yxbearbetning

• råmaterialutnyttjande
• omarbetning av plattformskärnor

Dessa likheter kan ses som exempel på olika övergripande struktu
rella principer som format de arkeologiska mönstren likaväl som män
niskornas handlingar. Slagplatserna visar sig vara mycket komplexa 
strukturer. På en nivå är de starkt normativa, man har vid upprepade 
tillfällen återkommit till platsen. Slagplatserna blir platser där rutini- 
serade handlingar knutna till kvartsen utförs. Genom att handlingarna 
hela tiden upprepas på ett likartat sätt, på samma plats skapas ett icke 
ifrågasatt handlingsmönster, en kulturell kod. Denna normativa nivå i 
strukturerandet av slagplatserna överskuggar de metodspecifika hand-
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Ungarna. Man har också använt flera olika reduktionsmetoder på samma 
plats. På de mindre boplatserna är denna struktur Uka tydUg som på de 
större. Även här innehåller slagplatserna material från flera händelser, 
detta medför att det finns anledning att anta att de små boplatserna 
inte ska tolkas i termer av lägerplatser eller rastplatser utnyttjade un
der en kort tidsperiod, istället har man även här haft tillgång till kvarts 
från flera oUka områden, och bearbetning har skett vid flera tillfällen, 
kanske under en säsong.

Knackstenar är ett redskap som har en stark funktionell koppHng 
till verksamheten på slagplatsen. Trots detta är det endast på Rovkär- 
retboplatsen som detta lämnat avtryck. På de andra boplatserna (Jord
bro Industriområde, Jordbromalm och Hörntomten) återfinns knack
stenar inom andra delar av boplatsen än på slagplatserna. En tolkning 
av detta kan vara att knackstenar har en kopphng till individen istället 
för till aktiviteten, det är en personUg egendom som man bär med sig, 
inte något som lämnas på slagplatsen. Vi kan här se hur samma indi
vid skapar oUka identiteter, en personUg och en koUektiv. Den person- 
Uga identiteten uttrycks (bland annat) genom personUg utrustning, 
medan den koUektiva identiteten istäUet uttrycks genom sociala erfa
renheter och koUektiva minnen som styr vardagspraktiken, här uttryckt 
som redskapstillverkning och dess specifika performativa karaktär 
(Broady 1990:228).

Slagplatserna som platser för upprepade handUngar gör att fraktur- 
analysen inte kan användas så som den ursprungUgen formulerades, 
som ett sätt att studera enskilda urvalsprocesser. Genom att istället 
begränsa frakturanalysen till att endast omfatta de metodbestämda 
fragmenten kan den istället användas för att belysa variationer mellan 
de olika reduktionsmetoderna/strategierna. Frakturbilderna för de oUka 
reduktionsmetoderna visar på en del intressanta skiUnader. De bipolära 
frakturbüderna är mer likartade än frakturbUderna för plattformsmetod. 
Detta stöder antagandet om att den bipolära strategin används av en 
specifik del av gruppen. Plattformsstrategin har som vi sett i relation 
till de retuscherade redskapen förmodUgen en vidare grupp av använ
dare vilket också bekräftas av frakturbilderna.

Det finns inga tydUga skillnader meUan hur slagplatserna formas 
på små respektive stora boplatser. Istället är det på boplatsen vid Rov- 
kärret som man oftast ser avvikelser, en ökad användning av råmate
rial i nodulform, knackstenar belägna på slagplatsen, flera slagplatser
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intill varandra, ojämn fördelning av olika reduktionsmetoder på olika 
slagplatser. I några fall upprepas också mönstren från Rovkärret på 
Jordbromalmsboplatsen, rumslig uppdelning mellan olika reduktions
metoder och närheten till härdar. Jordbromalmsboplatsen avviker också 
genom avsaknaden av bipolär kärnpreparering. Utifrån de tidigare idé
erna om att social dynamik kommer till uttryck på slagplatserna bland 
annat genom teknologins performativa karaktär är dessa variationer 
att se som exempel på grupper med en annorlunda social samman
sättning. Trots den starka normativa karaktären hos mycket av redskaps- 
tillverkningen finns det också utrymme för variationer på en lokal
specifik nivå. Variationerna syns främst i användandet av olika råma
terial samt en ökad betoning på rumsligt separering av olika tillverk- 
ningsskeden. En annan likhet är att slagplatserna på båda dessa bo
platser är belägna i anslutning till härdar/skärvstens flak vilket inte är 
fallet på de övriga boplatserna.

8.3.4 Slagplatser i Jordbro efter 4500 f Kr
Boplatser som dateras till denna period inom analysområdet är Jord
broboplatsen, Åby Koloniområde och Söderbytorp. Enligt rapporterna 
saknades belägg för slagplatser på Jordbroboplatsen och Söderbytorp, 
vilket först måste kontrolleras. Analysen av Jordbroboplatsen omfat
tade tre storrutor, A, I och L. Dessa valdes framförallt för att de upp
fattades som minst påverkade av verksamheter i anslutning till järn- 
åldersgravfältet och dels för att de var stora nog för att man skulle kunna 
identifiera områden som slagplatser. Utbredningen av splitter och av
fall visar att en slagplats troligen funnits i storruta A. I de övriga stor
rutorna var mängden splitter och avfall för liten för att kunna tolkas i 
termer av slagplatser. På Åby Koloniområde har två slagplatser iden
tifierats, båda dessa har analyserats. Slagplatserna på dessa yngre bop
latser uppvisar samma blandning av kvarts av olika typer som före
kom på de äldre boplatserna. Även här förefaller slagplatserna att re
presentera flera olika handlingar.

Söderbytorp
Andelen avfall är generellt låg på Söderbytorp, jämfört med de andra 
boplatserna och eftersom man inte använt sig av sållning som metod 
är andelen splitter också låg jämfört med de övriga boplatserna (fig 
8.31). Precis som på de andra lokalerna från den här perioden före-
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Sakord
Plattform

Antal
Bipolär Städ Obest

Kärnor 2 4 1
Kärnfragment 3 1
Kärnpreparering
Avslag 36 6
Avs lagsfragment 29 3 1 71
Avfall 43
Ej slaget
Splitter
Redskap 5
Frag m nodulyta 1 0 0 10

Fig 8.3 I. Resultatet av specialanalysen.-The result of the analysis.

kommer enstaka bipolära fragment, framförallt avslag men även några 
kärnor.

Utifrån den rumsliga utbredningen av kategorierna avfall och splitter 
kan man inte hitta någon entydig slagplats på Söderbytorp (fig 8.32). 
Det är alltså tveksamt om det verkligen förekommer slagplatser inom 
boplatsen. Detta skulle i så fall vara den enda lokalen i den här analy
sen där man inte i någon större utsträckning tillverkat redskap.

Det finns ändå några detaljer som kan vara av intresse för den fort
satta diskussionen. Inom lokalen förekommer knackstenar, men som 
vi sett tidigare behöver dessa inte ha någon rumslig anknytning till själva 
slagplatsen. Man kan alltså ha haft med sig knackstenar i den person
liga utrustningen utan att de används på själva platsen.

Likaså kan utbredningen av fragment med svallad yttersida, nodu- 
ler, kommenteras. Dessa fragment förekommer i ett begränsat område 
intill härden i södra delen av boplatsen. Här förekommer också en
staka avfall (fig 8.32). Kanske har platsen använts för redskapstill- 
verkning i begränsad skala som inte skapat samma mängder med ma
terial som på de övriga lokalerna.

En frakturbild har även gjorts för Söderbytorp, inte för att jämfö
ras med de experimentella frakturbilderna utan för att visa som ett 
exempel på en sammansättning där merparten av fragmenten troligen 
är ditförda. Frakturbilden karakteriseras av en hög andel avslag men 
också en hög andel sidofragment (fig 8.33).

Jordbroboplatsen
Som sagts tidigare så fanns det inga identifierade slagplatser i rappor
ten från undersökningen av Jordbroboplatsen. Efter analysen av tre 
storrutor har dock en möjlig slagplats identifierats i boplatsens cen-
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Möjlig slagplats 
Jör nodulkvarts

0 5 10 Meters * Fragment med nodulyta (antal)
Avfall (antal)

. 1
• 2
• 3
• 4

Fig 8.32. Inga tydliga slagplatser kunde identifieras på Söderbytorp men en 
mindre ansamling avfall tillsammans med fragment med nodulyta finns.-There 
were no clear knapping floors identified at Söderbytorp, apart from a small 
concentration of debitage and fragments from nodules.

Frakturbild plattform Söderbytorp

Avslag

Proximal del av 
helt avslag

Sidofragment

Proximal del av 
sidofragment

Mittfragment

Proximal del av 
mittfragment

Fig 8.33. Frakturbild från Söderbytorp. - Fracture pattern from Söderbytorp.
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trala del, storruta A. I de övriga storrutorna som gicks igenom var 
andelen splitter och avfall generellt lägre (fig 8.34 a-c). Men i dessa 
storrutor finns andra indikationer på att redskapstillverkning skett, t 
ex så finns två prepareringsfragment i storruta L.

Slagplatsen i storruta A omfattar här en yta av 4 x 5 m. Den är 
belägen i mitten av undersökningsområdet vilket troligen också mot
svarar en central plats under boplatsens utnyttjande. Slagplatsen lig
ger i direkt anslutning till fyra anläggningar, härdar, skärvstensflak och 
en kokgrop. Mängden splitter är avsevärt mindre än på de äldre 
boplatserna (fig 8.35), i medeltal under 10 st per skikt i de tre översta 
skikten. Andelen fragment med yttersida är högre än på de äldre 
boplatserna, ca 3,5%. Fragmenten med yttersida förekommer mer 
begränsat inom slagplatsens södra del.

Bland kvartsen på slagplatsen påträffas också flera fragment av flinta 
och kvartsit. Inom slagplatsen förekommer inte slagen grönsten i nå
gon nämnvärd utsträckning. Däremot finns flera yxämnen och några 
avslag och avfall i grönsten inom ett område söder om slagplatsen på 
yta A (fig 8.36).

Något som bör påpekas är att det vid analysen av materialet från 
Jordbroboplatsen påträffades tre tvärpilar i kvarts samt ett ytterligare 
osäkert fragment. I rapporten finns det inga noteringar om tvärpilar, 
vare sig i kvarts eller andra material.

Frakturbilden från yta A visar en oproportionerlig hög andel hela 
avslag jämfört med den experimentella frakturbilden. Detta kan för
klaras genom att man i högre utsträckning sökt olika typer av fragment 
för vidare bearbetning (fig 8.37).

Åby Koloniområde
På Åby Koloniområde framkom två slagplatser utifrån koncentratio
ner av splitter och avfall, slagplats A och B. Båda är små, delvis ej av
gränsade, och omfattar endast ca 2 x 2 m (fig 8.38). Även här är mäng
den splitter låg, 2-3 st per skikt i de två översta skikten. På slagplats B 
har framförallt kvarts i nodulform använts, medan fragment med 
nodulyta saknas helt på slagplats A (fig 8.39). Slagplats B har också 
fler kärnor (fig 8.40). Skillnaderna mellan slagplatserna kan tolkas som 
att slagplats B främst har använts för en primär bearbetning av råma
terial i nodulform medan slagpalts A kanske i större utsträckning an
vänts för en sekundär bearbetning.
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Storruta A
0 12 Meters

Avfall och splitter (antal) 
. 1-2
• 2-5
• 5-9
• 9-12
• 12-23

Schakt/rutgrävt område 
1 
3

Storruta I Avfall och splitter (antal) 
• 1-2 
. 2-5
• 5-9 
e 9-12
• 12-23

Schakt/rutgrävt område

6 Meters

Storruta L

2 Meters

Avfall och splitter (antal) 
• 1-2
• 2-5
• 5-9
• 9-12
• 12-23

Schakt/rutgrävt område

Fig 8.34. På Jordbroboplatsen analyserades tre storrutor, A, I och L Tydligast 
framträdde slagplatsen i ruta A.-Three areas were analysed at the Jordbro 
site, A, I and L. A knapping floor was identified at area A.
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Sakord
Plattform

Antal
Bipolär Städ O best

Kärnor 21 0 i
Kärnfragment 12 4 0
Kärnpreparering 6
Avslag 142 4 3
Avs lagsfragment 1 12 8 508
Avfall 205
Ej slaget 20
Splitter 621
Redskap 4
Frag m nodulyta 24 0 0 51

Fig 8.35. Resultatet av specialanalysen för storruta A. - The result of the 
analysis of area A.

Fig 8.36. Slagen grönsten 
och yxämnen påträffades 
utanför ruta A. - Flaked 
greenstone and axe 
preforms were found 
outside area A.
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a Flinta (antal)
♦ Sandsten (antal) 

Grönsten (antal)
. 1
♦ 1-2 
+ 2-4

Schakt/rutgrävt område

o/

Slagen grönsten förekommer inte inom någon av slagplatserna, 
däremot förekommer slagen grönsten tillsammans med ett yxämne i 
storruta 1, strax norr om slagplatsen (fig 8.41c). Knackstenar saknas 
helt inom ytan.

Frakturbilderna från dessa båda slagplatser är i stort sett lika inbör
des, en hög andel avslag och en mindre andel fragment (fig 8:42a,b). 
Skillnaderna mellan de två bilderna är i förhållandet mellan sido- 
fragment samt proximala delar av sidofragment. Slagplats B innehål-
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Frakturbild Plattform Jordbroboplatsen

Avslag

Proximal del av 
helt avslag

Sidofragment

Proximal del av 
sidofragment

Mittfragment

Proximal del av 
mittfragment

Fig 8.37. Frakturbild för storruta A. - Fracture pattern for area A.

Avfall och splitter (antal) 
• 1-2 
. 2-4
• 4-6 
e 6-9

Fig 8.38. På boplatsen vid Åby Koloniområde identifierades två slagplatser.-At 
the site Äby Koloniområde, two knapping floors were identified.
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Lb //

0 3 6 Meters

• Fragment med nodulyta (antal) 
Schakt/rutgrävt område
A/ 8

Fig 8.39. Fragment med nodulyta förekom främst på slagplats B. - Fragment 
from nodules were located at knapping floor B.

ler en högre andel hela sido fragment än slagplats A som istället inne
håller en högre andel proximala delar av sidofragment. Om man på 
slagplats A främst har ägnat sig åt en sekundär bearbetning kan detta 
kanske förklara den högre fragmenteringsgraden.

8.3.5 Några kommentarer kring människor, slagplatser och 
reduktionsmetoder från tiden efter 4500 f Kr
I slagplatserna från boplatserna Jordbro, Åby Koloniområde ser man 
exempel både på kontinuitet med den tidigare periodens slagplatser 
men också en del förändringar. Fortfarande förefaller slagplatserna 
representera flera olika händelser, slagplatserna är således platser där 
rutinisering är en viktig faktor i bildandet av de olika mönstren. Sam
tidigt är mängden material avsevärt mindre vilket kan tolkas som att 
slagplatserna inte besökts lika ofta. En felkälla finns här i och med att 
boplatserna är delundersökta och det är därmed svårt att säga något 
om i vilken utsträckning flera slagplatser kan förekomma på icke un
dersökta områden. Den minskade omfattningen av redskapstillverkning 
ska också sättas samman med de förändringar i bosättningsmönstret 
som noterades i kapitel 3, i och med de stora boplatsernas försvinnande.
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Slagplats A
Sakord

Plattform
Antal

Bipolär Städ Obest
Kärnor 0 0 0
Kärnfragment 2 1 0
Kärnpreparering 1?
Avslag 15 1
Avslagsfragment 8 1 66
Avfall 46
Ej slaget 15
Splitter 59
Redskap 1
Frag m nodulyta 0 0 0 0

Slagplats B
Sakord

Plattform
Antal

Bipolär Städ Obest
Kärnor 4 2 0
Kärnfragment 0 2
Kärnpreparering 1?
Avslag 23 2
Avslagsfragment 12 1 79
Avfall 72
Ej slaget 9
Splitter 81
Redskap 0
Frag m nodulyta 4 1 0 0

Fig 8.40 a, b. Resultatet av specialanalysen av de två slagplatserna på Åby 
Koloniområde. - The result of the analysis of the two knapping floors at the 
site of Åby Koloniområde.

+ Grönsten (antal) 
Schakt/rutgrävt område

Fig 8.41. Slagen grönsten och ett yxämne fanns norr om slagplatserna. - Flaked 
greenstone and an axe preform were found north of the knapping floors.
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Avslag

Proximal del av 
helt avslag

Sidofragment

Proximal del av 
sidofragment

Mittfragment

Proximal del av 
mittfragment

Fig 8.42 a, b. Frakturbilder för slagplatserna på Åby Koloniområde. - Fracture 
patterns for the two knapping floors at the site of Åby Koloniområde

De mellanstora boplatserna har troligen inte bebotts av lika stora grup
per. Det bör dock påpekas att även Hörntomten, en sk liten boplats 
har en avsevärt högre andel splitter inom slagplatsen än vad som på
träffas på slagplatserna på de yngre boplatserna. Den minskade mäng
den kvarts på de sena slagplatserna ska dock inte nödvändigtvis tolkas 
i termer av en minskad redskapsproduktion, det finns andra alterna
tiv. Ett alternativ är att avfallshanteringen ändrats och att avfall från
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stenbearbetningen i större utsträckning samlats i hop och deponerats 
sekundärt på andra ytor, ett annat alternativ är att man inte längre an
vänder en bestämd plats för redskaps tillverkning utan att flera olika 
slagplatser kan förekomma. Oavsett vilket alternativ som förordas så 
indikerat det minskade innehållet på slagplatserna en förändring i de 
strukturella principer som styr redskapstillverkningen.

Det finns också en förändring i råmaterialutnyttjande, andelen frag
ment med yttersida är högre på de yngre boplatserna. Man förefaller i 
större utsträckning ha utnyttjat kvarts i nodulform. Detta bör ses i 
samband med att den förmodade dateringen av kvartsbrotten vilken 
visade att inga kvartsbrott daterades till perioden efter 4500 f Kr.

Andelen plattformskärnor är högre på dessa yngre boplatsen. En 
av de möjliga förklaringarna till den låga andelen plattformskärnor på 
de äldre boplatserna var att dessa omarbetats bipolärt. Att plattform
skärnor är vanligare på de yngre boplatserna skulle kunna stödja denna 
förklaring då inga spår av bipolär tillslagning finns inom boplatserna.

Fortfarande har knackstenar inget klart rumsligt samband med slag
platserna. På Åby Koloniområde med två förmodade slagplatser sak
nas knackstenar helt medan på Söderbytorp där inga slagplatser iden
tifierades, påträffades tre knackstenar.

En förändring är också i vilken utsträckning som grönsten bearbe
tas inom slagplatserna. På de yngre slagplatserna förekommer nästan 
ingen grönsten alls, däremot har man identifierat andra ytor inom vilka 
tillverkning av grönstensyxor skett, både på Jordbroboplatsen och Åby 
Koloniområde. Det förefaller som om man också i högre grad separe
rat dessa två handlingar jämfört med under den tidigare perioden.

Sammanfattningsvis kan man karakterisera förändringarna som en 
ökad betoning av rummet. Man skiljer nu på handlingar som innan skett 
på samma plats, t ex tillverkning av grönstensyxor. När flera slagplatser 
förekommer på samma boplats syns också en variation mellan dem, t 
ex i användandet råmaterial i nodulform. Att slagplatserna generellt 
sett innehåller mindre material kan också ses som att de sprids över en 
större yta. Nu uppträder också de första boplatserna där man faktiskt 
inte alls bearbetar kvarts i någon nämnvärd utsträckning, som på 
Söderbytorp. Kanske svarar den ökade betoningen av rummet mot ett 
behov av att uttrycka skillnader mellan grupper involverade i redskaps- 
tillverkningen när inte längre den performativa karaktären spelar samma 
roll. I och med den minskade användningen av den bipolära reduktion-
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smetoden blir den performativa karaktären hos redskapstillverkningen 
mer enhetlig och man söker sig då nya vägar att utveckla redskapstill- 
verkning som en identitetsskapande praktik.

8.4 Sammanfattande diskussion om teknologisk 
förändring
Tillverkningen av kvartsredskap förefaller ha varit en komplicerad his
toria under mesolitikum i östra Mellansverige. Samtidigt som slag
platserna uppvisar flera spår av normativt beteende, upprepade hand
lingar, så sker också flera, till synes små förändringar omkring 4500 f 
Kr. Den teknologiska variationen mellan de tre reduktionsmetoderna 
som vi arkeologer uppfattar som så karakteristisk för perioden före
faller inte ha varit styrande för slagplatsernas organisering. Inte heller 
de olika teknologiska strategierna, plattform-retuscherade redskap och 
bipolär - ickeretuscherade redskap förefaller ha varit separerade. Is
tället är det själva redskapstillverkningen, att slå kvarts, som uppfattas 
som en identisk handling. Det finns nästan inga tecken på att man i 
tid/rum separerat de olika reduktionsmetoderna. Istället är det slag
platsernas betydelse som platser för stenbearbetning som betonas, både 
redskap i kvarts och en mindre omarbetning av grönstensyxor före
kommer på slagplatserna. Slagplatsernas varierade innehåll kan tolkas 
som att flera olika personer brukat dessa platser, personer som på olika 
sätt utnyttjade den teknologiska variationen. Frakturanalysen visar att 
det finns en mycket större variation mellan frakturbilderna för platt- 
formsmetod än mellan de bipolära frakturbilderna, som är mer homo
gena. Detta tolkas som att den bipolära strategien verkligen är en för
hållandevis snäv del av redskapstillverkningen, kanske använd av en
dast en specifik grupp människor. Denna grupp anslöt sig dock till 
samhällets normer för redskapstillverkningen bl a genom att tillverka 
redskapen på slagplatserna. En slagplats från den här tiden måste ha 
varit en mötesplats för flera olika människor. För de som inte var en
gagerade i redskapstillverkning var synen av flera olika människor in
volverade i olika metoder, med olika rörelsemönster och gester ett 
tecken på samhällets fortlevnad, ”business as usual”.

Samma plats några århundraden senare har dock förändrats betyd
ligt. Istället för att vara en plats där flera olika människor och reduk
tionsmetoder möts är platserna numera mindre och endast använda
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av människor som tillverkar redskap med plattformsmetod. Borta är 
alla de som slog bipolärt, borta är de som omarbetade grönstensyxor. 
Slagplatserna har istället blivit mer gruppspecifika, man har separerat 
handlingar i rummet, handlingar som tidigare utfördes tillsammans. 
Andra saker som kan sättas i samband med redskapstillverkningen men 
som inte relaterar till själva slagplatserna är en ökad andel kvarts i nodul 
form. Kvartsbrott daterade till den här perioden saknas också. Yxorna 
har troligen också förändrat sin betydelse genom att de i större utsträck
ning tillverkas på fler och fler boplatser, kanske har deras tillverkning 
förlorat något av sin mystik och istället blivit mer allmängods. Det finns 
nu också en ny redskapstyp - tvärpilen. Enstaka tvärpilar i flinta före
kommer på flera boplatser men det förekommer även tvärpilar i kvarts 
på några boplatser. Förekomsten av tvärpilar i kvarts måste dock kri
tiskt granskas eftersom det finns en avsevärd risk att vissa avslags- 
fragment i kvarts uppfattas som tvärpilar utifrån deras form, inte uti
från hur de är tillverkade (Knutsson 1996; Lindgren 1996).

Denna presentation av slagplatserna har på flera sätt visat att kvarts
bearbetningen på de här boplatserna har varit så komplex att det inte 
går att prata om någon enhetlig redskapsproduktion. Denna komplexi
tet har naturligtvis också utnyttjats i det dagliga sociala samspelet män
niskor emellan. Slagplatserna har besökts vid flera tillfällen, kanske av 
flera olika personer. Själva uppkomsten av slagplatserna kan tillskri
vas begrepp som rutinisering, nämligen ett upprepat inlärt handlande 
hos flera personer där själva uppsökandet av platsen blivit en del i sam
hällets sociala reproduktion. Inom slagplatserna sker däremot olika 
typer av handlingar, råmaterial med olika ursprung förs dit och bear
betas på olika sätt, kanske i syfte att användas på olika sätt.

Slagplatserna är viktiga platser som under det äldre skedet får sin 
betydelse genom den föreställning som sker där, en föreställning som 
genom att ständigt upprepas ger det omgivande samhället en känsla 
av säkerhet och trygghet. Föreställningen innehåller dock olika aktö
rer som alla utnyttjar platsen för att på olika sätt skapa sociala identite
ter. När repertoaren av olika reduktionsmetoder minskar söker man 
andra vägar att utveckla de praktiker som krävs för att upprätthålla den 
sociala ordningen.
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Mot slutet på historien

Så här dags i avhandlingen kan man tala om a tt man börjar närma sig 
vägs ände. Men det är också tillfälle att återvända till början av arbetet 
och de frågor som ställdes i inledningskapitlet. Det här arbetet har 
handlat om att försöka förstå både den bipolära reduktionsmetoden 
och det mesolitiska samhället. Inget av detta har låtit sig göras utan att 
även reflektera över arkeologens förförståelse av teknologi eller 
mesolitiska samhällen. Även den till synes enkla förståelsen av den 
slagna kvartsen som samlas in vid arkeologiska undersökningar krä
ver en reflektion över vad den representerar och i vilka sammanhang 
den varit meningsbärande. Det arkeologiska källmaterialet utgör en 
makalös samling saker och företeelser som alla på ett eller annat sätt 
relaterar till den förhistoriska människan. Vår uppfattning om dessa 
ting är också knuten till vår uppfattning om vår egen samtid. Samtids
relevans handlar inte bara om att belysa samtiden utifrån vår förhisto
ria, det omvända är i lika hög grad relevant, kanske till och med nöd
vändigt. Uppfattningen om vår förhistoria skapas i det samhälle vi le
ver i. Det är utifrån vår syn på vårt eget samhälle som t ex bilden av 
mesolitikum som ett förlorat paradis skapas och upprätthålls.

Utgångspunkten har varit att genom en teori om teknologins so
ciala dimension så kan den slagna kvartsen på boplatserna även komma 
att fungera som en ingång till en diskussion kring social dynamik i det 
mesolitiska samhället. Den bipolära reduktionsmetoden är vanlig så 
tillvida att den har använts i stor utsträckning på flertalet boplatser från 
förhistorisk tid. Därmed följer dock inte att den är vanlig i den me
ning att den nödvändigtvis också varit lättillgänglig för flertalet män
niskor i samhället eller till och med att den uppfattats som vanlig av 
människorna i det mesolitiska samhället. Teknologiskt sett är meto
den enkel, med få identifierbara delmoment. Kopplingen mellan en-
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kel teknologi och enkel social organisation, eller lättillgänglighet, är 
dock inte självklar. Ett bra exempel på detta är indianstammarna i 
nordvästra USA, vilka ofta förekommer som typexempel på komplexa 
jägar/samlarsamhällen. Stenteknologiskt karakteriseras dessa samhäl
len av en enkel bipolär teknik och det dominerande råmaterialet är 
kvarts (se t ex Flenniken 1981). Stenteknologi och social organisation 
är två områden av samhället där det inte finns några givna relationer. 
Det är alltså inte självklart att en teknik som är enkel och snabb att lära 
ut, automatiskt har en stor spridning i samhället. Istället är det viktigt 
att förstå de aktuella sammanhangen i vilken den förekommer.

Begreppet vanlig kanske istället kan ersättas med begreppet vardag
lig, utan att för den skull associera det till protestantisk arbetsetik. I 
vår vardag skapar vi kontinuerligt flera viktiga sociala uttrycksformer 
samtidigt som vi utför våra dagliga sysslor. Relationen mellan å ena sidan 
sociala uttrycksformer och å andra sidan vardagliga handlingar är en 
av tyngdpunkterna i handlingsteorin. Mina redskap i arbetet med att 
förstå den bipolära reduktionsmetodens betydelse i det mesolitiska 
samhället har därför framförallt varit att öka insikten i sociologisk teo
ribildning, särskilt då handlingsteori, och en ökad förståelse av slagen 
kvarts frän experimentell tillslagning. Detta har dels gett en möjlighet 
att bringa reda i de tusentals fragmenten på boplatserna, dels en för
ståelse för hur teknologi i ett samhälle faktiskt formas av och också 
formar den sociala miljön. Man kan tycka att det är en lång väg från 
dessa stenflisor till människan som en social varelse. Men vägen är 
betydligt kortare än vad som kan verka vara fallet. Avfallet från sten- 
bearbetning och de färdiga redskapen bär alla spår av människans hand
lingar, identifierandet av olika stadier i redskapstillverkning ger en 
kunskap om, inte bara frakturdynamik och slagtekniker, utan även om 
mänskliga val, avsikter och kroppsrörelser. Här omsätts handlingar i 
materiella spår, möjliga för arkeologer att tolka. Stenteknologi och 
handlingsteori är därför inte två oförenliga enheter, istället ger de oss 
arkeologer en stor möjlighet att vidareutveckla vår diskussion av, och 
förståelse för, förhistoriska sociala relationer. Från artefakter som kan 
tyckas begränsade till tolkningar i funktionella eller teknologiska ter
mer kan vi istället formulera nya tolkningar utifrån helt andra perspektiv 
och därför närma oss helt andra sammanhang. Grundläggande är vår 
egen förförståelse av hur dessa artefakter relaterar till människan. Ut
går vi från ett soäalteoretisktperspektiv där de materiella lämningarna uppfattas
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som aktiva delar av forhistoriska sociala processer så måste vi skapa en forståelse 
fór hur människor använt de materiella lämningarna i dessa sociala processer.

9.1 Sätt att sortera kvarts - om teknologiska och 
rumsliga strategier på slagplatserna
Den sociala kommunikationen mellan människor är central för sam
hällets reproduktion. Den sociala kommunikationen sker genom att 
man använder olika resurser. Sådana resurser kan vara materiella, t ex 
teknologi. Förutom att vara en materiell resurs som används för att 
uppnå vissa praktiskt funktionella mål, kan teknologi även betraktas 
som en social resurs, något som, när så behövs, kan användas t ex i 
sociala strategier. Den sociala kommunikationen kan då förstärkas 
genom att teknologiska handlingar tillskrivs mening utöver den rent 
funktionella. De teknologiska handlingarna har potentialen för att 
kunna fungera på det här sättet, däremot är det inte självskrivet att detta 
alltid har utnyttjats.

Teknologisk kunskap gör det möjligt att strukturera teknologiska 
handlingar i sekvenser som skapar effektiva föremål formade för olika 
tänkta funktioner. Men det finns också möjlighet att utifrån teknolo
gins performativa karaktär, ge den en funktion som identitetsskapande 
praktik. Genom att kombinera olika reduktionsmetoder som kräver 
olika gester och kroppsställningar med olika användningsområden 
skapas också förutsättningar för att uttrycka olika kollektiva identite
ter i samhället. Uppdelningen i olika teknologiska strategier är ett sätt 
att medvetet strukturera redskapstilverkningen både enligt funktionella 
och rationella önskemål, men även ett sätt att tillgodose behovet av 
social kommunikation i samhället. Medvetandegj orda kan teknologiska 
strategier därmed även sägas ingå i sociala strategier. Det är ett av flera 
sätt att skapa en mening, att omvandla aktiviteter till praktik. Det hand
lar inte om att sortera aktiviteter i en linjär sekvens från råämne till 
färdigt redskap. Istället handlar det om att skapa mening med hjälp av 
associationer till andra platser och andra personer. På slagplatsen ger 
man kvartsen en mening bortom den som råämne för redskapstill- 
verkning. Kvartsen kan ges en mening genom att associeras med t ex 
platsen där den kom ifrån (kvartsbrott eller isälvsavlagring). Utgår man 
från att redskapstillverkning varit något som engagerat flera olika so
ciala grupper kan kvartsen också dä ges mening genom att associeras
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till olika personer. På så sätt kan man skapa meningsfulla rumsliga och 
sociala sammanhang mellan olika platser och människor.

Organiserandet av redskapsproduktionen i kvarts i det mesolidska 
samhället har skett genom en uppdelning i två teknologiska strategier 
knutna till olika reduktionsmetoder och olika användningsområden. 
En strategi har varit att slå kvarts med frihand-plattformsmetod vilket 
gett avslag som sedan bearbetats sekundärt genom retuschering. Den 
andra strategin har varit att utnyttja plattformskärnor för en vidare 
bipolär tillslagning, avslag som troligen använts oretuscherade. Förhål
landet mellan de olika reduktionsmetoderna kan därför beskrivas som att de ut
gör delar i olika teknologiska strategier. Däremot förefaller val av råmate
rial, kvarts från fast klyft eller i form av noduler, inte vara kopplat till 
dessa strategier. Här finns dock en svaghet i argumentationen på grund 
av svårigheten att bedöma kvarts från fast klyft, vilket kan medföra att 
denna kategori är underrepresenterad. Frågan om råmaterialets för
hållande till de båda strategierna är inte tillfredsställande utredd, bland 
annat på grund av bristande kunskaper om råmaterialanskaffningen 
inom Skärgårdsområdet. Handlingsteorins betonande av tids- och 
rumsdimensionernas betydelse för att en aktivitet ska kunna ses som 
en handling (Barrett 2000:61) innebär att även förståelsen av råmaterial
anskaffningen bör utvecklas vidare. Kvartsen får sin mening, inte bara 
genom val av reduktionsmetod eller tänkt funktion, utan även av de 
platser den kommer från, när den insamlades och så vidare.

Skillnaden mellan de två olika teknologiska strategierna är framfö
rallt att medan den ena, plattformsmetoden, utgör grunden för en 
mängd olika typer av redskap, syftande mot flera olika funktioner, så 
tycks den bipolära strategin vara betydligt snävare både teknologiskt 
och funktionellt. Plattformsstrategin är teknologiskt sett ett ganska brett 
begrepp inom vilket det finns utrymme för flera olika, mer specialise
rade, reduktionsmetoder. Den bipolära reduktionsmetoden är, så som 
den används här, en i hög grad specialiserad metod, med ett ensidigt 
val av råmaterial — plattformskärnor — och en standardiserad kärnpre- 
parering.

Från de fåtaliga slitspårsanalyser som har gjorts i området går det 
inte att sluta sig till några tolkningar om vad de bipolära avslagen an
vänts till. Man kan bara spekulera. Med tanke på att bipolära avslag 
generellt sett är tunnare och rakare än plattformsavslag och att detta 
är ett samhälle med väl etablerade kontakter med andra, flintanvän-
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dande grupper kan man kanske tänka sig att dessa avslag varit fastade 
i skaft av ben eller trä, inte olikt de s k fågelpilarna. Även andra typer 
av sammansatta redskap kan förekomma. 1914 påträffades ett före
mål i Antrea, Finland som tolkades som en dolk av älgben. Intressant 
är dock den följande texten: ”Die eine schneide ist mit einen Furche 
versehen, an die nach Ausgabe des Finders vermittelst einer schwarze 
Masse (Harz?) 3 oder 4 scharfe Quartzsplitter befestigt waren, die 
jedoch später, als der Dolch hinter dem Ofen aufbewahrt wurde, sich 
gelöst hatten und verloren sind.” (Pälsi 1920:12). Texten kan översät
tas som följer ”Ena sidan är försedd med en fåra, upphittaren medde
lade att här hade en svart massa (harts?) funnits, i vilken 3 eller 4 skarpa 
kvarts splitter suttit fast. Dessa lossnade och försvann dock när dolken 
förvarades bakom ugnen” (min översättning). Fyndet är viktigt då det 
visar att kvartsavslag har använts i sammansatta redskap nära Skärgård
sområdet. Det finns också etnografiska exempel på hur bipolära av
slag använts i olika typer av sammansatta redskap, till exempel så an
vände Makah-folket i nordvästra USA bipolära avslag insatta i träskaft 
som knivar vid fiskrensning (Flenniken 1981:77). Detta är än så länge 
löst underbyggda analogier och vidare forskning behövs, bland annat 
genom slitspårsanalys för att komma närmare funktionen för de 
bipolära avslagen.

Användandet av frakturanalys, dvs det numeriska sorterandet av 
olika fragmenttyper för respektive reduktionsmetod förstärker anta
gandet om de båda teknologiska strategierna och deras olika karaktär. 
Medan frakturbilderna för plattformsmetod från slagplatserna i Jord
broområdet visar på en större variation, är frakturbilderna för den 
bipolära metoden betydligt mer standardiserade. Detta kan tolkas som 
att den bipolära metoden har använts i ett betydligt snävare samman
hang än plattformsmetoden.

Skillnaderna mellan dessa båda teknologiska strategier är dock flera 
än de rent teknologiska och funktionella. En viktig skillnad mellan dem 
är att de på olika sätt engagerar den mänskliga kroppen. Kroppsställ
ning och gester är väsentligt olika beroende på vilken reduktionsmetod 
som används. Detta ger de teknologiska strategierna ytterligare en di
mension av olikhet, nämligen genom teknologins performativa karak
tär. Teknologins performativa karaktär är här en viktig del i förståel
sen av hur meningsfulla handlingar skapas genom en medvetenhet hos 
aktören om sin egen plats i världen. Detta skapas bland annat genom
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varseblivningen av den egna kroppens förhållande till den materiella 
omvärlden, men även genom en visuell kommunikation med andra 
människor utanför den pågående handlingen. Genom sin performativa 
karaktär får teknologin en dubbel betydelse i den sociala kommunika
tionen, dels internt för den personliga identitetsupp fattningen, dels 
externt för personer i omgivningen.

Organiserandet av redskapstillverkningen i olika strategier öppnar 
för möjligheten att flera olika personer varit inblandade i dessa hand
lingar. Den till synes breda, mer varierade plattformsstrategin kan tän
kas ha använts av flera olika människor medan den mindre varierade 
bipolära strategin kanske främst använts av en snävare definierad grupp. 
Tillsammans med kunskapen om olika gruppers roll i redskap sproduk
tionen kommer skapandet av teknologiska strategier inte bara att effek
tivisera tillverkandet av stenredskap, utan även att förstärka kommu
nikationen av olika sociala identiteter. De teknologiska strategierna får 
därmed en roll i den sociala dynamiken i samhället. Genom bland annat 
teknologins performativa karaktär fungerar strategierna som en resurs. 
Genom att strukturera redskapstillverkningen i olika strategier skapas 
också förutsättningar för att effektivisera den sociala kommunikationen 
mellan olika grupper.

Den bipolära reduktionsmetoden kan inte sägas endast vara bero
ende av t ex råmaterialets karaktär. I omgivande områden där kvarts 
använts för redskap är inte denna metod lika vanlig under mesolitikum. 
I norra Sverige förekommer den under hela mesolitikum men ökar efter 
5000 f Kr (Olofsson 2003:80), dvs nästan det omvända förhållandet 
mot vad som förefaller vara fallet i östra Mellansverige. Även i Skär
gårdsområdets närhet ser man skillnader i utnyttjandet av metoden. I 
fastlandsområdet förefaller man i högre grad använda den på andra 
råmaterial, som t ex hälleflinta. De långväga kontakterna som invånarna 
i Skärgårdsområdet hade innebär att detta var något de var medvetna 
om. Genom att relatera sina egna handlingar till omgivande gruppers 
handlingar skapas ytterligare en mening med den bipolära reduktion
smetoden.

Betoningen av de olika teknologiska strategierna förmedlar en bild 
där olikhet och separering av olika handlingar tycks vara en del av det 
som ger handlingarna en djupare mening. I den rumsliga analysen av 
slagplatserna inom Jordbroområdet från perioden före 4500 f Kr syns 
dock inte något av detta. Den rumsliga analysen av det kvalitativa och
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kvantitativa innehållet på slagplatserna visar att det inom det som tol
kats som slagplatser skett flera olika handlingar. På slagplatserna sam
sas olika reduktionsmetoder. Det finns inte någon tydlig rumslig upp
delning som kan kopplas till de olika teknologiska strategierna. Slag
platserna representerar platser som ständigt återbesökts, där olika sten- 
teknologiska handlingar upprepats. Denna bild förstärks genom att man 
även förefaller har omarbetat och omslipat grönstensyxor på dessa 
platser. Slagplatserna förefaller vara platser för olika men upprepade 
och därmed rutiniserade handlingar. Därmed visar de på en annan 
aspekt av hur aktiviteter blir meningsfulla handlingar ur ett handlings- 
teoretiskt perspektiv. Upprepandet av handlingarna skapar en känsla 
av trygghet, av igenkännande, både för de som arbetade där men även 
för människorna omkring. Slagplatserna var därför inte bara platser 
för redskapstillverkning, de var också en viktig del i den samhälleliga 
reproduktionen.

Den rumsliga organiseringen av slagplatser får som effekt att skill
nader mellan olika teknologiska strategier undertrycks genom att de 
samlokaliseras till samma platser, slagplatserna. Det är därför rent bipolära 
slagplatser saknas på de mesolitiska boplatserna i Skärgårdsområdet. Genom 
att placera tillverkningen av kvartsredskap, oavsett reduktionsmetod 
eller föremåls typer på samma platser på boplatserna skapas en bild av 
enhetlighet. Denna enhetlighet är dock skenbar eftersom det rumsliga 
organiserandet av slagplatserna inte helt förmår kontrollera den 
performativa karaktären hos de olika teknologiska strategierna. Även 
om uttrycket genom platsens betydelse som fokus för olika handlingar 
skapar enhet, utgör olika besök där möjlighet till att framhäva vissa delar 
av de handlingar som utförs.

Det finns alltså ett motsatsförhållande mellan å ena sidan struktur
erandet i olika teknologiska strategier och å andra sidan det rumsliga 
strukturerandet av dessa strategier. I det ena fallet betonas olikheter 
och skillnader, i det andra fallet betonas istället likhet och enhetlighet. 
För att ytterligare förstå den bipolära reduktionsmetodens roll i det 
mesolitiska samhället kan dessa till synes oförenliga strukturer inleda 
en diskussion om en av handlingsteorins grunder, den om förhållan
det mellan handling och struktur.
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9.2 Handlingar och strukturer - en diskussion om 
kollektiva identiteter och egalitära begränsningar
Vi börjar här närma oss handlingsteorins kärnfråga, den om förhål
landet mellan handling och struktur. Giddens tar i sin strukturations- 
teori avstånd från tidigare synsätt där människans handlingar sågs i 
direkt motsats till samhälleliga strukturer. Strukturerna var passiva och 
begränsande medan människan genom sina handlingar var aktiv. 
Giddens menar istället att det råder ett ömsesidigt förhållande mellan 
handling och struktur, ”the duality of structure” (Giddens 1984:19). 
Med detta menas att det är genom sina handlingar som människan 
skapar och upprätthåller strukturer samtidigt som strukturerna sätter 
gränserna för vilka handlingar som är möjliga. I det aktuella fallet kan 
man säga att de mesolitiska människorna genom att ständigt uppsöka 
de gemensamma slagplatserna, reproducerade en övergripande struk
tur. Likaså kan de teknologiska strategierna sägas vara ett sätt att ge en 
vidare mening åt olika aktiviteter. Det är dock inte självklart att se tek
nologiska strategier som handling och rumsdimensionen som struk
tur. Utifrån resonemangen om förhållandet mellan de båda kan man 
lika gärna säga att det omvända gäller. Upprätthållandet av teknolo
giska strategier är lika mycket upprätthållandet av en struktur som att 
den rumsliga organiseringen av boplatser är ett resultat av handlingar. 
Oavsett vilken tolkning man väljer hamnar man ändå i den centrala 
frågan om hur handling och struktur förhåller sig till varandra. I den 
fortsatta diskussionen har jag ändå valt att utgå från de teknologiska 
strategierna som exempel på handlingar och den rumsliga organiser
ingen som exempel på en struktur. Jag gör detta utifrån uppfattningen 
om att de teknologiska aktiviteterna lättare kan omsättas i begreppet 
handling då de uttrycker en intention som är möjlig att spåra i det ar
keologiska materialet genom att enskilda händelser lämnar tydliga spår 
i stenavfallet på slagplatserna. Likaså kan man se det rumsliga organis
erandet av stenbearbetning som exempel på struktur, något som i 
Giddens termer kan beskrivas som principer för att binda tid och rum 
(Giddens 1984:17). Eftersom formandet av dessa stora, materialrika, 
slagplatser är så vanligt förekommande och t ex inte skiljer sig åt mel
lan stora och små boplatser med deras olika sociala nätverk, kanske 
man till och med kan kalla detta ett exempel på en institution i det 
mesolitiska samhället.

Men för att komma det mesolitiska samhället närmare måste vi
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omsätta termerna handling och struktur i andra termer. Vad är det för 
krafter i samhället som ligger bakom detta komplicerade förhållande 
mellan handling och struktur?

T,åt oss då återvända till diskussionen om det egalitära samhället. I 
kapitel 5 uttryckte jag min skepsis mot att låta uppfattningen om ett 
egalitärt samhälle under mesolitikum överskugga försöket att studera 
en social dynamik i samhället. Men hur ska vi då förstå ett strategiskt 
organiserande av stenteknologin som till synes betonar olika kollek
tiva identiteter i ett samhälle som troligtvis väl motsvarar vår uppfatt
ning om ett egalitärt samhälle? Låt mig inledningsvis betona att jag 
skiljer här mellan social differentiering och social ojämlikhet. Även om 
jag utgår från ett konfliktteoretiskt perspektiv, där ojämlikhet och kon
kurrens är ständigt närvarande, är social differentiering ett grundläg
gande begrepp för hur människor upplever sin omvärld. Social ojäm
likhet uppträder när det inte längre råder konsensus om hur differentie
ringen skall definieras. I definierandet av egalitära samhällen fokuse
ras ofta på hur tillgängliga ohka resurser är. Detta säger dock väldigt 
Ute om hur praktiker formas och hur människor skapar praktiker ge
nom formandet av sina strukturer och handhngar. Hur reproducerar 
man ett egahtärt samhälle, vilka krafter kan verka sammanhåUande eEer 
åtskiljande? Vilka förändringar kan man acceptera i ett samhälle utan 
att ge avkaU på den egaUtära strukturen?

Diskussionen om egalitära samhällen handlar ofta om individens 
förhåUande till samhäEet. Dessutom förs diskussionen ofta kring ett 
makroperspektiv. Här utgår jag istället från ett mikroperspektiv där 
fokus Egger på praktik och hur strukturer och handhngar samspelar 
inom boplatserna. Den egaUtära samhäEsstrukturen kräver ett aktivt 
engagemang av människorna för sin fortlevnad. Detta engagemang tar 
sig framför allt uttryck i deras praktik. Istället för att betona individens 
roE i samhäUsförändringar handlar det här om att förstå hur koUektiva 
normer ges mening och får en roE i den sociala reproduktionen.

För att människor ska kunna engagera sig i reproduktionen av egaE- 
tära strukturer krävs att dessa förankras i tid och rum, att de bygger på 
gemensamma föreställningar, världsbilder och ideologier. Detta inne
bär att egaEtet inte alltid tar sig samma uttryck. Variationen meEan 
egaUtära samhällens sätt att upprätthålla sin egaEtet är stor. Därmed 
följer också att en egaEtär samhäUsstruktur inte nödvändigtvis måste 
omfatta hela samhället och alla dess uttrycksformer (Wiessner
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2002:235). En egalitär samhällsstruktur kräver att den aktivt reprodu
ceras genom olika så kallade utjämnande strategier (Lee 1988:264). På 
så sätt undviks att enstaka individer eller grupper tillskansar sig posi
tioner till vilka inga andra har tillgång. Exempel på sådana utjämnande 
strategier är t ex humor. Utjämnande strategier är dock alltid historiskt 
och kulturellt specifika. Utj amningsmekanismer anspelar på ideologi 
för att betona gemensamma värderingar (Lee 1988:265). Även rums
lig strukturering kan anspela på ideologi, ett sätt att omsätta t ex 
skapandeberättelser eller myter i rummet. Rummets ideologiska dimen
sion medför att rumslig organisering, av t ex redskapstillverkning, kan
ske kan tolkas som en utjämningsmekanism. Den rumsliga organiser
ingen av boplatserna kan då ses som ett sätt att aktivt skapa en utjäm
ningsmekanism som syftar till att överbrygga kollektiva skillnader inom 
samhället. Det rumsliga organiserandet av boplatsen, bildandet av slag
platser där alla teknologiska strategier finns representerade oavsett 
metod eller material, skapar en struktur. Denna struktur syftar till att 
motverka den inre sociala dynamiken i samhället, en nödvändighet för 
att upprätthålla den egalitära strukturen.

Organiserandet av redskapstillverkningen på de mesolitiska boplat
serna i Skärgårdsområdet har skett på två olika sätt, strategiskt och 
rumsligt. Dessa två olika nivåer kan ha fungerat som varandras mot
poler. Den ena, den strategiska, har fungerat som ett medium för 
uttryckandet av olika grupptillhörigheter. Den andra nivån, den rums
liga, har istället fungerat som ett utjämnande medium där samlokali
seringen av olika aktiviteter knutna till redskapstillverkning har syftat 
till att bibehålla en egalitär struktur.

9.3 Egalitära samhällen i förändring
Men hur ska vi då förstå den teknologiska förändring som sker runt 
4500 f Kr i och med det minskade användandet av den bipolära 
reduktionsmetoden? En av bristerna med handlingsteori är att den 
ursprungligen inte var avsedd för att förklara förändring. Fokus har 
främst varit att förklara pågående skeenden, inte varför de förändras.

Som analysen av slagplatserna i Jordbroområdet visar så sker det 
vid denna tidpunkt både förändringar i de teknologiska strategierna 
och i det rumsliga organiserandet av redskapstillverkningen. Den 
bipolära reduktionsmetoden minskar i betydelse, likaså städmetoden.
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Slagplatserna tenderar att bli mer rumsligt separerade, yxtillverkning 
för sig och kvarts slagning för sig. I de fall där man fortfarande kan 
belägga användandet av en bipolär reduktionsmetod (som på Myrstuge- 
berget) är den vid denna dd rumsligt separerad från andra reduktions
metoder. Samtidigt sker andra förändringar i samhället. De stora bo
platserna försvinner samtidigt som även kontakterna med andra av
lägsna områden ser ut att förändras. Detta tillsammans tyder på avse
värda förändringar i den sociala organisationen, samtidigt som andra 
delar av samhället som t ex ekonomin inte förefaller förändras lika 
mycket. Med tanke på hur man tidigare på olika sätt dragit in sten- 
bearbetningen i olika sociala strategier är det mycket möjligt att den 
teknologiska förändringen som vi så tydligt ser i de materiella lämninga
rna inte är av primär betydelse. Betydelsen av den bipolära reduktion
smetoden ändras genom att dess plats i olika strategier förändras sam
tidig som den rumsliga organisationen förändras. Kanske är det så att 
den minskade användningen av bipolär teknik är att se som en oav
siktlig konsekvens av samspelet mellan handling och struktur. Ett för
slag till en tänkbar handlingsutveckling är att rummet kommit att spela 
en annan roll, det rumsliga organiserandet av olika aktiviteter har suc
cessivt skiftat betydelse och därmed förlorat sin roll som utjämnings- 
mekanism. Med detta vill jag inte säga att vad vi ser är slutet på det 
egalitära samhället. Andra utj amningsmekanismer kan mycket väl ha 
tagit över rummets plats. Att den bipolära reduktionsmetoden försvin
ner innebär inte heller att de teknologiska strategierna har spelat ut sin 
roll. Som jag tidigare antytt så är t ex strategin med plattformsmetod 
en förhållandevis bred strategi vilken mycket väl kan ha engagerat olika 
människor på olika sätt. Det är mycket möjligt att det är inom denna 
strategi som det sker förändringar, förändringar som också får oav
siktliga konsekvenser även för den bipolära strategin. Med tanke på 
stenteknologins roll som identitetskapande praktik i samhället kan 
förändringar i de teknologiska strategierna vara ett uttryck för föränd
rade relationer mellan olika grupper.

Den förändring som tycks ske under århundradena runt 4500 f Kr 
kan också sättas in i ett större sammanhang. Som jag visat innehåller 
förändringen fler komponenter än den rent teknologiska vilket anty
der att den kan ses som en genomgripande förändring av den sociala 
strukturen i det mesolitiska samhället. Lyfter vi blicken till områden 
utanför östra Mellansverige har man under senare år också sett vissa

261



Christina Lindgren

genomgripande förändringar i såväl Sydskandinavien som norra 
Sverige. I sin avhandling ”Shamanic Shadows” visar Jimmy Strassburg 
på genomgripande förändringar i gravskicket i Sydskandinavien un
der århundradena före 4500 f Kr. Han sätter detta i samband med att 
man också börjar skapa kökkenmöddingar (Strassburg 2000:292,297). 
Aven Liv Nilsson Stutz uppmärksammar i sin avhandling en gradvis 
förändring i synen på förhållandet mellan individ och kollektiv så som 
det uttrycks i gravskicket under senmesolitikum (Nilsson Stutz 
2003:367). Intressant är att gemensamt för både Strassburg och Nils
son Stutz, även om de går skilda vägar, är ett avstamp i sociologisk 
handlingsteori. En annan aspekt på förändring under senmesolitikum 
tas upp i en artikel av Knutsson m fl (2003) där man tolkar handtags- 
kärnetraditionens minskade betydelse runt 4500 f Kr tolkar detta som 
ett materiellt uttryck för omvälvande sociala förändringar vid den här 
tiden. Den omfattande utbredningen av handtagskärnor under meso- 
litikum i Norden tolkas som resultatet av att denna teknologi främst 
förknippats med kvinnor och därmed spritts genom exogama relatio
ner (Knutsson mfl 2003:419ff). Det är också i dessa relationer som de 
genomgripande förändringarna äger rum medan det vi arkeologer ser 
är det materiella uttrycket.

Det är främst två saker som gör att ovanstående resultat är väl värda 
att ta upp i den här diskussionen, dels att de observerbara förändring
arna förefaller ske ungefär samtidigt över ett stort område, dels att 
förändringarna i sig tar sig olika materiella uttryck. Perioden runt 4500 
f Kr förefaller vara en period av stora omvälvningar i samhället och 
det finns ingen anledning att anta att inte Skärgårdsområdet också 
påverkades av detta. Området hade väl etablerade kontakter, både 
norrut och söderut som fynden av olika exotiska råmaterial visar. Att 
förändringen tar sig olika uttryck i olika regioner är ett tecken på att 
förändringen sker på något grundläggande plan i det mesolitiska sam
hället, kanske i synen på individ/kollektiv och därmed också i frågan 
om sociala identiteter. Hur man uppfattar sociala identiteter är av så
dan grundläggande natur att det är högst rimligt att det påverkar sam
hällets uttrycksformer på flera olika sätt. Här spelar säkert de lokala 
historiska och kulturella sammanhangen en stor roll för vilken form 
förändringen tar i den aktuella situationen. Det är mycket möjligt att den 
bipolära reduktionsmetodens minskade betydelse vid den här tidpunkten ska ses 
som ett lokalt uttryck fór en större samhällsförändring i Norden vid den här tiden.
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9.4 Slutord
Har vi då nått fram till vägs ände? Naturligtvis inte, nya frågor har till
kommit, fler än svaren på de som ställdes i inledningen. Min förhopp
ning är dock att den slagna kvartsen på stenåldersboplatserna har bli
vit mindre svårförståelig, att det me solids ka samhället blivit lite mer 
dynamiskt och att teknologi blivit ett mer komplext fenomen. Tekno
logi är ett dynamiskt och kraftfullt instrument för social reproduktion. 
Genom att organisera stenteknologin i Skärgårdsområdet i olika tek
nologiska strategier skapade olika sociala grupper en möjlighet att 
upprätthålla olika gruppidentiteter i en egalitär struktur. Bipolärt sla
gen kvarts blev en symbol för detta liv. Erret Callahan fångar detta när 
han säger ”The bipolar technique lies at heart of the Mesolithic in 
Middle Sweden” (Callahan 1987:12). Så småningom kom denna sym
bol att förändras och som alltid när något försvinner ur ens hjärta var 
saker och ting aldrig mer desamma.
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People and Quartz
Social and Technological Strategies During 
the Mesolithic in Eastern Central Sweden: 

A Summary

This thesis deals with the relation between technology and society. My 
starting point is an empirical observation of technological change 
around 4500 BC. Around this time, the most widespread method of 
reduction, the bipolar-on-anvil method, becomes less common. I use 
this technological change as a starting point for a discussion on the 
social dimension of technology.

The aim of the thesis is to understand this technological change 
and to grasp how it can be related to social structure. Three questions 
are important: how should we understand the relationship between 
society and technology, how can the social dynamic in the Mesolithic 
society be described, and last, what picture do we have of the Mesolithic 
in Eastern Central Sweden? One feature in particular will be in focus, 
the place where people and quartz are connected by the technology - 
the knapping floor. What information can be developed by studying 
these features? Why are pure bipolar knapping floors missing (or are 
they)? What is the relationship between different methods of reduc
tion, raw material and the objects that were made?

In this work, Eastern Central Sweden is divided into two topo
graphical areas: the archipelago and the surrounding mainland. The 
study focuses mainly on the archipelago. The chronological framework 
spans from around 7000 BC to 4000 BC (all dates are calibrated un
less noted). 7000 BC is not the beginning of the use of a bipolar method 
of reduction but instead a date after which we have a significant number 
of investigated sites.

Even if the subject of the thesis is lithic technology, it also is about 
people. Archaeology deals with people. This requires a somewhat dif
ferent starting point than in the natural sciences. We must ask ques
tions about ourselves, and how we address people living under differ-
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ent circumstances, both in the present and in the past. I would like to 
proceed with my work along the lines of a hermeneutical tradition. By 
understanding technology in other contexts than in our own society, I 
hope that we also can see differently on technology as it works in the 
present.

How do we address social issues by studying archaeological remains? 
I see the archaeological material as a media that the people in the past 
could use as a resource for social communication. I also have a strong 
belief in the material itself; it does not allow us to make any interpre
tations we choose. In the process of interpretation, the past has its own 
voice. This work is in line with a long tradition in Stone Age research: 
the spatial analysis of sites. I want to go a step beyond merely identify
ing activity areas, and instead see the identified patterns as parts of a 
relationship with other intentions and meanings. The tool making is 
seen as a social practice, which gives it a meaning beyond functionality.

I start with a presentation of the empirical observation that lies 
behind the aim of the thesis - the decreasing use of the bipolar method 
of reduction. In the area, quartz can be found either in form of veins 
in the bedrock or as nodules in eskers and moraines. Quartz in both 
forms has been used as raw materials for tools. It is difficult to esti
mate the relative importance of these two ways of obtaining raw ma
terial. One of the problems is that it is hard to define quartz debitage 
as coming from veins compared to the use of nodules.

Previously, researchers were convinced that quartz was used dur
ing the Stone Age in Eastern Central Sweden. The problem was that 
they could not find the tool types that were known from other 
Mesolithic areas in Sweden. This lead to a belief that the Stone Age in 
the area was incomprehensible, since it could not be fitted into the 
cultural history and chronological schemes that characterised the re
search in the first half of the 20th century. In the 1960s and 1970s, when 
archaeology came to be more influenced by the processual archaeol
ogy, the quartz became more interesting. During this period, several 
works were published that dealt with technological aspects of quartz. 
Through experimental knapping and use-wear analysis, several of these 
works significantly increased the knowledge of knapped quartz. This 
has led to quite a good knowledge of the mechanics behind quartz 
knapping, but we lack an understanding of the chronological and cul
tural implications.
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Based on the results from investigated sites during the past 20 years, 
the lithic scene in Eastern Central Sweden is becoming clearer. There 
are several differences between Mesolithic sites in the archipelago and 
those on the surrounding mainland. The use of quartz as a raw mate
rial is more evident in the archipelago. On the mainland sites, there is 
a more varied use of different raw materials as flint, quartzite and 
haelleflinta. In the archipelago, there is a technological variation be
tween at least three different methods of reduction: Freehand-plat
form, bipolar-on-anvil and platform-on-anvil. During the Mesolithic, 
the bipolar-on-anvil method of reduction seems to be the most com
monly used method with approx. 50 % of the assemblages. However, 
around 4500 BC, this changes and the ratio of bipolar knapped quartz 
from the sites decreases into 10 % of the quartz assemblages. There 
is no sign of any technological innovation at this time that could ex
plain the change. What are the social dynamics behind this change in 
lithic technology?

Before we can answer that question, we need to see the lithic tech
nology in its context, the Mesolithic society in Eastern Central Swe
den. Compared to other areas in southern and western Sweden, the 
Mesolithic of Eastern Central Sweden has not been of any major in
terest to scholars. Research during the 20th century has been sporadic 
and dependent on personal commitments rather than institutionally 
based research. This research has faced two major problems. The first 
is how to culturally define Eastern Central Sweden against adjacent 
regions. This problem is a result of too few excavated sites, not only 
in Eastern Central Sweden but also in the neighbouring areas. The other 
problem has been to identify some chronological change during the 
Mesolithic. Both these problems have their roots in the question of 
how to deal with the quartz assemblages. During the past twenty years, 
there has been a dramatic increase in the number of investigated sites, 
which has led to large amounts of new data. These investigations have 
almost exclusively been rescue excavations before major construction 
works such as railroads and highways. There is now hope for a more 
intense and varied research that could contribute to the interpretations 
of the Mesolithic of Eastern Central Sweden.

Based on the results from these new excavations I present the fol
lowing picture of the Mesolithic in the area. First, some comments on 
the two problems of chronology and defining an area that shares a
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similar way of life. Although typological datings are lacking, there are 
a large number of radiocarbon datings (some 106 datings before 2003). 
Most of these datings are from the period from 6000 to 4000 BC when 
the first signs of the early Neolithic TRB culture can be seen. The 
artefact most used in dating discussions is the greenstone axe. Green
stone axes are of mainly two types: the pecked round butted greenstone 
axe, common on sites earlier than 6000 BC and a polished greenstone 
axe with almost four-sided cross section, which is most common on 
sites later than 6000 BC. Today, Eastern Central Sweden is character
ized by a large archipelago. This was also the case during the Mesolithic, 
although at the time, the archipelago was situated where the mainland 
is today. During the Mesolithic, there were two topographically differ
ent parts, the archipelago and the surrounding mainland. This has led 
to several interpretations of a settlement system that used these eco
logically different areas on a seasonal basis. Such interpretations are 
built on the argument of economic maximisation and the importance 
of adaptation. I argue against these interpretations, first because I do 
not believe that there is a deterministic relationship between the sur
rounding environment and man’s way of life. Secondly, there is a great 
variation between different sites within the archipelago, which could 
very well be interpreted as representing a nomadic way of life within 
the archipelago. There are also differences between the sites within the 
archipelago and the surrounding mainland in the areas of raw mate
rial use, economy, site localisation, technology and external contacts. 
This suggests that the areas could represent different ways of life.

What do we know of the Mesolithic way of life in the archipelago 
of Eastern Central Sweden? The area was colonized before 8000 BC. 
However, little is known of this phase. The investigated sites are dated 
to the period after 7000 BC. The sites can be divided into two types, 
small and large sites. The larger sites cover more than 5000 square 
metres, often with thick cultural layers while the smaller ones consist 
of knapped quartz, one or two greenstone axes and whetstones around 
one or two hearths. The larger sites also contain small amounts of non
local raw materials and large amounts of greenstone axes. Compared 
to models of settlement systems, these sites could represent a logistic 
settlement system with larger base camps and smaller more tempo
rary camps. However, there are no indications that these smaller sites 
represent any specialized activity, such as butchering sites. There are
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variations between different smaller sites, and there are also differences 
between the larger sites. How do we interpret these sites in terms of 
social organisation? I would suggest that the concept of household is 
a fruitful approach. The smaller sites is believed to represent social units 
resembling a household or an extended family, while the larger ones 
could very well have had a function as aggregation sites where several 
different households lived together.

Little indicates any special division in labour between different sites 
or within sites. Food from the sea and the forest seems to have come 
from the closest surroundings. Quartz tools were manufactured at the 
sites from local raw materials. However, the production of two com
mon tools, the greenstone axe and the whetstone, was kept more sepa
rately. So far, there has been no indication of any production of whet
stones on the investigated sites. The sandstone is of local origin, but 
the raw material sources and production seem to have been an exclu
sive practice, perhaps known to a few people only. Greenstone axes 
are almost the same, raw material sources are unknown and produc
tion sites are few. This indicates that some tool production was organ
ized in accordance with structural constraints that emphasized seclu
sion and maybe even magic.

Non-local raw materials give us a hint of the contacts these people 
had with other areas. Non-local raw materials are flint, slate and haelle- 
flinta. Flint came from the south of Scandinavia as well as from the 
western parts of Sweden. One artefact that usually occurs on the larger 
sites, although in small numbers, is the flint microblades. There is, 
however, no indication of any microblade production within the Ar
chipelago, and no handle cores have been found. On the surrounding 
mainland, there are several indications of microblade production in 
different raw materials, but not in the Archipelago. The microblades 
at these sites were probably brought to the sites as ready-made tools.

Around 4500 BC, several changes seem to occur. The large sites 
seem to disappear, while the small sites still exist. The production of 
greenstone axes is becoming a more common practice. Traces of axe 
manufacturing are found on an increasing number of sites. There is 
also a change in the occurrence of flint, which indicates changes in 
the relations with other areas. The flint from western Sweden disap
pears and instead there is an increase in the flint from southeast Scania 
(kristianstadflint). These changes seem to occur just before the first
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traces of the early Neolithic TRB culture. They also coincide with the 
technological change of the disappearing bipolar-on-anvil method of 
reduction. I believe that the technological change is only one part of 
far more complex and profound changes in the Mesolithic society 
around 4500 BC.

This rather descriptive and traditional picture is obviously not 
enough to understand the social dynamics in a Mesolithic society' and 
the role of technology in this dynamic. This is probably due to the limi
tation in my horizon of perception. In order to better comprehend 
why we have difficulties in formulating ideas of social dynamics, I need 
to look at the discipline of Mesolithic archaeology. To do that, it is 
necessary to study Mesolithic archaeology from the outside. In this case, 
Mesolithic archaeology can be seen as a network, a culture that is con
stantly in the process of reproducing itself. This is typical for human
istic and social sciences. The best way to study the network of 
Mesolithic archaeology is to use its material expression, as articulated 
in the conference series “Mesolithic in Europe”. This series of vol
umes gives a good opportunity to see the relationship between Meso
lithic archaeology and the general development in archaeology over the 
last 30 years. The time span means that it will be possible to follow the 
shift from a traditional culture historical archaeology to the processual 
New Archaeology and subsequently7 to contextual post processual ar
chaeology. The analysis shows that Mesolithic archaeology is not as 
influenced from processual archaeology as I had assumed. Instead, it 
has more and more come to distance itself from the general theoreti
cal debate. Above all, the theoretical and methodological approaches 
to social issues are poorly developed. There is however an indication 
of a break with old traditions in the final volume from Nynäshamn in 
2000. The distance between Mesolithic archaeology and general archae
ology is contrasted to the development in the social anthropology of 
hunter-gatherers during the last 20 years, e.g. the revisionist debate. An 
explanation to this difference in how we view our object of study is 
perhaps found in the fact that social anthropology has had a commit
ment in present day issues, e.g. the right of different indigenous peo
ple to their land. Mesolithic archaeology instead has come to see the 
Mesolithic as a representation of our distant past and origin.

Our view of the Mesolithic also includes our view of the Other. 
We can meet the Other in two ways. One way is to make the Other the
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Same, that is, to use our own criteria in studying her, or we can leave 
her to be the Other, the mysterious different from ourselves, barely 
comprehensible. Both these approaches are connected to archaeologi
cal theories; the first is typical for a processual standpoint, while the 
latter is more representative for a post-processual point of view. Both 
these standpoints create a distance between them and us, a distance 
between subject and object. A different approach is to try to face up 
to the differences in the Other, to accept the differences as an essen
tial part of being human, then and today.

Chapter five deals with how to better understand the social dynamics 
in the Mesolithic society. How can everyday tool production be seen 
as a part of social dynamics? One of the basic issues that have to be 
addressed is how we see the society. What makes it tick, or in this case, 
what makes it change? Inspired by Max Weber, I believe that a driving 
force in societal change is the internal conflict between people within 
a society. I also use some of the fundamental arguments from Action 
Theory, mainly from the work of Anthony Giddens. I do not address 
the questions of egalitarian societies and of the emergence of social 
complexity during the Late Mesolithic. Those terms are more restrain
ing than creative in understanding social dynamics. One reason for this 
is that they are firmly rooted in a materialistic and evolutionary per
spective.

The concepts of social dynamics are here understood from a point 
where social and societal changes occur as a result of different inter
ests between social groups. The dynamics is connected to the process 
of creating and upholding identity, as well as communicating this to 
others. The communication between different social groups is char
acterized by the process of categorization. The groups in the Mesolithic 
society involved in this dynamic are believed to be based on gender/ 
age. In this case, they are participating in the ordinary actions of 
knapping quartz. The settlement pattern in the archipelago with larger 
and smaller sites provides a possibility to study how social interaction 
is transformed through the lithic materials on these different social 
contexts, where different parts of an identity is emphasized.

So far, I have used the term the social dimension of technology 
rather frequently. It is time to elucidate how I see this term. Of special 
interest is how technology can be understood as a part of social dy
namics in the Mesolithic society.
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Technology has often been seen as something outside the society, 
something between nature and society. This opinion stems from a belief 
in the division between nature and culture in a Cartesian sense. To put 
focus on the social dimension of technology is a way to avoid such a 
division. During the 1990s, the social dimension of technology has 
been studied by anthropologists and sociologists. From different per
spectives, they have all stressed the possibilities to express politics, 
worldviews and social categorisation through technology.

In the process of understanding the process of social categorisa
tion and its role in the social dynamic in the Mesolithic society, I see 
technology as a resource in this process. Tool making is not only a man’s 
world. It is something that has engaged different people of different 
gender and age. The technological variation itself within the archipelago 
could be a result of the participation of different social groups’ en
gagement in the tool production. This way, technology can play a part 
in the process of stating a person’s identity. When knapping quartz, 
the knapper engages her/his body in different ways. The body has an 
essential meaning in how we perceive ourselves; by using our body, 
we create an experience of both the self and the world around us. It 
also is a demonstration to others around us, and a way for them to 
perceive an idea of your identity. These two ways in which technology 
engages the body give it a strong performative character. The differ
ent methods of reduction that were used to produce tools engage the 
human body in different ways. The bipolar-on-anvil method could be 
described as more closed, with a more crouched down position over 
the anvil, using more restrained arm movements, whereas the freehand- 
platform method could be described as more open, with wider arm 
movements. From this perspective, the different methods of reduc
tion were an effective way of social communication, by engaging the 
human body in different ways. This also has implication for our un
derstanding of knapping floors. The knapping floors were places where 
social communication took place. The debitage remaining on the 
knapping floors was also a remainder of the social communication that 
had taken place there. The social communication that went on through 
the performative character of the technology was not only in action 
while the knapping occurred, it also had a material dimension that 
created a meaning for the knapping floors, even when the action was 
finished.
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Consequently, the knapping floors have become important places 
for social communication and could as such be analysed for a more 
detailed understanding of the social dynamics that occurred there. 
However, for this to work, you need knowledge of the hard dimen
sion of technology, such as the fracture mechanics, in order to be able 
to analyse the knapping floors. To further develop thoughts on the 
social dynamics of technology is not possible without knowledge of 
the hard dimension of lithic technology.

Lithic technology is a wide field of research with numerous meth
odological approaches. In this case, the method of chaine opératoire 
and the division of expedient and curated technologies can be of in
terest. Chaine opératoire is important since during recent years it has 
often been connected with works inspired by action theory, and the 
concepts expedient/curated are significant since the bipolar-on anvil 
method is often described as an expedient technology. However, I do 
not feel that any of these approaches are sufficient in this work. The 
method of chaine opératoire requires a longer production chain with 
identifiable stages, which is not the case in this area. A much more 
fruitful approach has been the use of experiments. During 1990, two 
series of experiments were made, one by Kjel Knutsson and one by 
Erret Callahan. The results from these experiments were twofold. First, 
it helped us design a scheme for classification of knapped quartz; sec
ondly, it led to fracture analysis. The classification scheme that was 
created was aiming at a technological classification.

Essential to the understanding of knapped quartz is the fragmen
tation that often shatters the flake almost at the same time as its re
moval from the core. This fragmentation can be understood through 
knowledge of the fracture theory in brittle materials, developed by the 
material sciences. The different fractures responsible for the morphol
ogy of the flakes and the flake fragments are of different kinds, both 
initial fractures and secondary fractures such as radient fractures or 
high-speed fractures. The fragmentation of the flake is mainly caused 
by the high-speed fractures. The different methods of reduction 
showed different characteristics, both in the morphology of the flakes 
and flake fragments but also in the quantitative distribution of differ
ent flake fragments. The freehand-platform method of reduction leads 
to a fairly high degree of fragmentation, while the method of bipolar- 
on-anvil instead has a high proportion of whole flakes, and less frag
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mentation. This led to the formulation of the fracture analysis. The frac
ture analysis is a methodological approach that is designed to under
stand the contents of knapping floors, and the human selection of 
different fragments. Since the quantity of different flake fragments 
seems to differ between different methods of reduction, the sum of 
all flakes and flake fragments from an experimental series was taken 
to represent a knapping floor from which no selection has been made. 
The number of fragments was put in a simple bar chart, a fracture pat
tern. Material from excavated knapping floors were subsequently ana
lysed (by the classification scheme designed from the experiments) and 
the numbers of flakes and flake fragments were put in a bar chart. A 
comparison of these two bar charts indicated what was being selected 
from the knapping floors. There are however still some problem with 
this analysis, e.g. it is based on the idea of the knapping floors as a 
frozen moment, where no manipulation has been done, except the 
selection of usable fragments.

It is now time to go from theory to practice. It is possible to ana
lyse knapping floors from Mesolithic sites in the region based on the 
knowledge of quartz from the experiments and by using the method 
of fracture analysis. This will be of importance in my attempt to un
derstand how the lithic technology in the archipelago was involved in 
the social dynamics in the Mesolithic society.

Knapping floors have been identified on almost every site investi
gated in Eastern Central Sweden in the past twenty years; consequently, 
there is a large material and it is not possible to include all in my analy
sis. I have therefore selected an area some 20 km south of Stockholm, 
Jordbro, where seven Mesolithic sites have been investigated, most of 
them during the years 1993-1994.

I have also made two brief analyses of the investigated quarries 
where quartz has been extracted, and the relationship between lithic 
technology and the tools that were made. These two parts include far 
more investigated sites than the analysis of the knapping floors.

The situation today in the archaeology of the Mesolithic in East
ern Central Sweden is almost a paradox; we have more knowledge on 
the lithic technology than of the actual tools themselves. There is 
however some conclusions to be drawn from those few tools that have 
been identified and their relationship to the different methods of re
duction. Based on the tools from 10 sites, the major part of the tools
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that can be defined to a method of reduction is made with platform- 
on-freehand method of reduction. Bipolar flakes seem to only occa
sionally have been used as blanks for further modification. The tools 
made from freehand-platform flakes are varied and can probably be 
used for a variety of activities. This relationship between tools and 
methods of reduction can be seen as examples of different strategies. 
One strategy was organised using a freehand-platform method of re
duction that was primarily used for making blanks that was later re
touched and shaped into different tools. This seems to have been a 
rather varied and diverse strategy. The method of freehand-platform 
is also a rather broad method that can be specialized in a number of 
ways. The other strategy is narrower; it consists of a bipolar-on-anvil 
method of reduction, producing flakes that presumably have been used 
without further modification.

The quartz used at the sites came from two different sources, ei
ther as nodules from eskers or from veins in the bedrock. From these 
quartz veins, the raw material had to be quarried. Six such quartz quar
ries have been investigated. One common feature is that they are all 
fairly small and the vein has never been completely emptied. This in
dicates that the raw material extraction was on a low scale, maybe on 
a household level. There are also very little knapping at the quarrying 
sites, compared to what we find at the settlement sites. It has obvious 
been of importance that extensive knapping took place at the sites, 
rather than on the quarrying sites. There are difficulties in dating these 
quarries, since there are seldom any datable artefacts nearby. Based on 
the assumption that the quartz was quarried by so-called “tillmakning”, 
that is, using fire and water to make the quartz fragment, which would 
make it easily extracted, some quarry sites have been dated through 
radiocarbon dating. These datings have mostly given much too young 
dates and often been explained by the occurrence of forest fires. Due 
to the rather rapid land elevation in the region, settlement sites have 
often been dated according to their level above the sea. This can be 
done even for quarrying sites. However, the relationship between the 
quartz veins and the shore is based on different assumption than that 
between settlement sites and the shore. The white quartz veins have 
probably been most easily detectable when they were close to the shore 
where the rock was naked without any covering soil. In an archipelago, 
where one can assume that much transports were made by boat, these
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veins were also easily accessible from the shores. If the investigated 
quarrying sites are compared to the shore displacement curve, all the 
investigated quarries are dated to the Mesolithic.

Let us turn back to the knapping floors at Jordbro. My aim is here 
to try to connect the idea of the two different lithic strategies with the 
idea of technology as a practice connected to identity. A technological 
classification, such as the one presented in chapter 7, of the material 
from different knapping floors can be useful in understanding how 
the different methods of reduction was used at the knapping floors. 
The method of fracture analysis can also be of use here. During 1993 
and 1994, six Mesolithic sites were investigated: Jordbro Industri
område, Rovkärret, Hörntomten, Åby Koloniområde, Jordbromalm 
and the Jordbro site. The sites were dated from around 5000 BC to 
4000 BC, which means that they are representative of the period of 
technological change in the area. I have also included an older investi
gation of the site Söderbytorp in the area. Knapping floors have been 
identified at five of these sites: Jordbro Industriområde, Jordbromalm, 
Rovkärret, Hörntomten and Åby Koloniområde, while knapping floors 
seemed to be lacking at the Jordbro site and at Söderbytorp. The defi
nition of knapping floors has been agglomerations of splinters and 
waste. In my analysis, I used the identified knapping floors and did not 
try to identify any more knapping floors. The sites of Jordbro and 
Söderbytorp were also included in order to see if there really were no 
knapping floors present at these sites. The material from the knapping 
floors has been registered according to the classification system pre
sented in chapter 7; fracture analysis has also been made for each 
method of reduction present at a knapping floor. The result from the 
classification has been spatially distributed.

The most striking result from the analysis is the variation in differ
ent types of quartz. This does not necessarily indicate different raw 
material sources, as quartz from the same vein can show a remarkable 
variation. However, the variation in the quartz from the knapping floors 
is interpreted as representing different events. Moreover, there is no 
variation between different methods of reduction and different 
knapping floors. The knapping floors seem to represent places for dif
ferent practices and places to which people have returned several times.

The sites earlier than 4500 BC (Jordbro Industriområde, Hörn
tomten, Rovkärret and Jordbromalm), have several things in common.
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Not a single knapping floor from these sites is specific for one method 
of reduction. Instead, at every knapping floor all three methods of 
reduction have been used. This supports the idea of the knapping floors 
as places where actions were frequently repeated. There are also some 
minor flakes of greenstone and some grinding stones present, which 
indicates that greenstone axes may have been repaired at the knapping 
floors. Quartz has been used both from veins and as nodules, and there 
is no correlation between method of reduction and source of raw 
material. There are also very few platform cores. This is interpreted as 
a result of platform cores being reworked into bipolar cores, as ini
tially proposed by Erret Callahan. The similarities between different 
knapping floors are the results of conscious, repeated actions by dif
ferent people. It is an example of normative actions that overshadow 
any particular significance of any of the different methods of reduc
tion. These repeated actions also means that the use of fracture analy
sis is complicated, since it was designed to isolate the choices that took 
place in single events. Nevertheless, a fracture analysis was carried out 
for each method of reduction at each knapping floor. Even though it 
was not possible to isolate single events, the fracture analysis indicated 
interesting results that supported the hypothesis of the two different 
strategies. The fracture analyses of the platform method were quite 
varied, showing signs of very different selection patterns. The frac
ture analysis of the bipolar-on-anvil method of reduction demonstrated 
a remarkable standardisation. These results seem to strengthen the idea 
of the platform-freehand strategy being a very broad strategy, involv
ing different people of different groups. The bipolar strategy on the 
other hand is a rather restricted strategy, involving few users, maybe 
of the same group and aiming at one single activity.

What about the sites younger than 4500 BC? A general trend could 
be a summarized as a more spatial variety of technological activities. 
Among sites from this period are sites where no knapping floors have 
been found, such as the Söderbytorp site. At sites where knapping 
floors have been identified, there have also been changes. There is often 
one, or more, spatially separated, knapping floor at every site instead 
of the knapping areas found on the older sites. The production/re
working of greenstone axes are now spatially separated from the quartz 
knapping. There is also variation in terms of raw material on different 
knapping floors at the same site, e.g. the two knapping floors from Åby
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Koloniområde. These differ from each other in that one contains a 
high degree of fragments from nodules, while the other is completely 
lacking in nodule fragments. In addition, of course, the bipolar-on- 
anvil technique is missing from the knapping floors, although single 
fragment from this method can still be found at the sites.

In view of this, how do we combine the results of the analysis of 
the knapping floors at Jordbro and the theory of structuration into an 
understanding of what was going on in the Mesolithic society in the 
Archipelago around 4500 BC?

People constantly used quartz, as tools or as raw material. By or
ganising the production of quartz tools into different strategies, the 
tool production could engage different persons/groups. The broader 
platform-freehand strategy could involve several different groups while 
the more specialized bipolar strategy could have been used by a much 
more defined group. Creating different technological strategies was not 
only a way to effectively organise tool production; it also created a 
possibility to enhance social communication between groups with dif
ferent identities. Thus, the technological strategies had a role in the 
social dynamics in society; knapping quartz was more than just tool 
production. It was also a resource to be used in social strategies.

The place where this resource was put to use was the knapping floor. 
The spatial analyses of the knapping floors from the Jordbro sites show 
that there is another side to the social dynamics. The spatial organisa
tions of knapping activities tend to focus on community and spatial 
constraints more than on expressing different identities. There is a 
contradicting relationship between the technological strategies and the 
formation of knapping floors. This contradiction is vital for under
standing the technological change represented by the disappearance 
of the bipolar-on-anvil strategy. The spatial organisation of knapping 
floors and the technological strategies can be seen as examples of the 
dualistic relationship between action and structure. By their action, man 
creates and sustains social structures at the same time as these struc
tures create a framework for these actions. The social structure that 
lies behind the formation of knapping places could very well be an 
example of structural constraints in a society that aims to maintain an 
egalitarian order, a way to subdue the social dynamics between groups 
in the society. Levelling devices in egalitarian societies draw upon ide
ology to emphasise common values and traditions. Following the idea
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of the action/structure dualistic relationship, the structure can only 
be upheld by the conscious actions of the members. The collapse of 
the structural principles for maintaining an egalitarian organisation 
through spatial organisation of technological strategies could be seen 
as a result of changes in the social dynamics between groups based on 
gender and age.

Perhaps this technological change is only a ripple on the surface, 
indicating much more profound changes in the social structure and 
organisation of the Mesolithic society. An indication of this is the dis
appearance of the large aggregation sites at the same time and changes 
in the relations to distant flint using areas. Keeping in mind the idea 
of technology as an identity making practice, the disappearing of the 
bipolar-on-anvil method of reduction could be interpreted as a sign 
of how a group chose to change their way of expressing themselves. 
Such a change in group formation and social organisation also lead 
the way to new formations. No doubt, this is something that paved 
the way for the introduction of the Neolithic TKB culture.

Technology can indeed be a powerful instrument in social repro
duction. By organising the lithic technology in the Mesolithic society 
of Eastern Central Sweden in different technological strategies, it was 
possible to instigate and maintain the formation of social groups within 
an egalitarian structure. The bipolar flaking of quartz became an im
portant symbol for this way of life. As Erret Callahan once wrote, “The 
bipolar technique lies at heart of the Mesolithic in Middle Sweden” 
(Callahan 1987:12). Eventually this symbol came to change and as al
ways, when something that you carry in your heart disappears, things 
were never more the same.
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Bilaga 1

Kjel Knutsson and Christina Lindgren
MAKING SENSE OF QUARTZ
Presentation and results of an experimental analysis applied to quartz from a number of sites in 
Södertörn

INTRODUCTION

In large parts of Sweden, not least the east central area, quartz debitage commonly occurs in Stone Age 
sites. Rescue excavations in this part of the country in recent decades have uncovered several sites with 
quartz debitage. The work described here, along the route for the railway through the western part of 
Södertörn between 1986 and 1989, is no exception.

It seems natural to ask what all this quartz "really means" in terms of human studies. Can quartz 
represent something human in contrast to quartz as a geological/petrographic concept? If so, what is 
human about it?

This is a problem of classification. Classifying the world around us and creating types is of course 
fundamentally human, and thus so too are archaeological strategies for making the world around us 
intelligible. Since all classification and, consequently "intelligibility" is geared to and determined by the 
situation in which it is to operate, then any phenomenon or artifact can be classified in many different 
ways.

As soon as we say that quartz from Stone Age find spots is the remains of implement-making, which is 
commonly assumed, we have classified it from a very definite point of view. We have chosen to give 
the petrographically significant term "quartz" a human dimension which, in the present case, is 
associated with a craft. Why, then, do archaeologists consider implement-making such an interesting 
designation? Presumably because this is a generally accepted archaeological concept for stones from the 
Stone Age. These concepts are often employed in archaeological interpretations of lithic assemblages, 
when we speak of site function, activity areas and so on. Thus the designation is meaningful in the work 
of interpretation. This way of looking at stones has been considerably reinforced over the past fifteen 
years with the adoption by archaeologists, in the spirit of the New Archaeology, of a distinctly 
culturally-ecological perspective.

If we believe that stones - quartz in the present case - are implements, or traces of the fabrication of 
implements, we have to ask whether our definition of these pieces of quartz includes any significant 
elements to justify such conclusions. Is the classification system relevant to the meaning we ascribe to 
the stones? Since we ourselves never use quartz or fabricate tools of quartz, we can hardly be sure that 
this is the case.

The system of classification hitherto employed in the basic recording of quartz from the places in 
question is based on the classification system within the Early Norrland Project (Baudou 1966b) and a 
similar system compiled for flint in western Sweden (Andersson et al. 1978). The Early Norrland 
classification system consisted mainly of metric types, i.e. the classes relate above all to dimensions and 
proportions. The western Swedish system makes great use of shapes such as 'flake axe' and 'flake



scraper', i. e. long-accepted types. In both these systems there are also hints of type definitions relating to 
the concept of implement making.
Types of this kind are 'flake', 'ventral face’, 'platform' etc. These technological concepts is directly 
connected with a formation of theories concerning the making of stone tools and the physical effect of 
that activity.

Our application of these two systems implied a division into groups such as core, flake, splinter and 
waste. A core is a stone from which at least three flakes have been struck. A flake has one side formed 
by a single blow. This side is as large as the flake's greatest dimension. Splinters are knapped pieces 
measuring less than 1 cm. Waste refers to undefinable debitage of quartz. Otherwise, retouched 
implements have been defined in accordance with the above classification system.

This classification system did not yield sufficient information of socio- historical interest. The 
characteristics we noted could not automatically be linked to anything connected with the fabrication of 
implements. It was therefore decided to try and create a better system - one specially suited for making 
sense of quartz debitage.

Given the concept of implement fabrication, is there no existing system of classification which is 
designed to interpret stones in a this manner? Classification systems of this kind do exist for flint. They 
were devised by trying to imitate, experimentally, the fabrication of flint artifacts. Type definitions have 
been compiled by analysing debitage from this experimental fabrication, in which the origins of the 
stone fragments were known. The definitions were chosen so as to elucidate the concept of fabrication 
through the medium of flint.

Because quartz has a different fragmentation pattern, one cannot apply the same classifications to this 
raw material. If designations illuminating the concept of "fabrication" are felt to be of interest in a 
classification system, one can experiment with the knapping of quartz in the same way as was done with 
flint. Our aim was to create a meaningful system of classification, for quartz as a raw material.
In the following pages we will be presenting

1. Our experiments.
2. A system of classification based on these experiments.
3. A study in which we apply this system to quartz from the investigations referred to.

In addition to showing that quartz can be "made sense of', experimentally, in the context of the 
implement fabrication concept, we also intend to suggest, with the aid of examples, how this 
classification can be applied to further socio-historical interpretations.

AIMS AND CHOICE OF METHODS

This analysis represents an attempt to establish a basic understanding of quartz debitage and to create a 
system of classification illuminating the concept of "fabrication" in this material. The aim has been, by 
simulating fabrication, to arrive at a system of classification which will also "explain" the fragments, 
and not just formal types such as core, flake, waste and splinter.

The overriding socio-historical aim has been, from the implementation phase, to investigate whether 
variations can be identified in the treatment and use of quartz over time (Mesolithic - Early Neolithic - 
Middle Neolithic).

To create relevant types, we decided to use an experimental strategy which included simulations of 
implement-making. Our experimental strategy was to elucidate the appearance of quartz debitage in 
connection with three different methods of reduction: the freehand platform method, the bipolar method 
and the anvil method (Figs 6: la-c). Our choice of these reduction methods was based on a hypothesis



that the three of them had been used in the area during the Stone Age. Already in the basic recording it 
was observed, for example, that both the bipolar method and the freehand platform method occurred. 
Callahan has studied these three methods in an earlier experimental work (Callahan 1987), taking 
eastern Sweden as his starting point. Their chronological position, however, was unclear.

The experimental strategy

In the experimental simulation, a number of quartz cores were reduced by Kjel Knutsson, using the 
methods specified above (for further details, see Callahan 1987). All reduction was done using ham
merstones of porphyry, a recurrent group of finds on central Swedish Stone Age sites. The experiment 
included a series of fifty strokes for each method of reduction.

The flakes from each experimental series was defined by refitting the often fragmentary flake and 
joining it back on to the core from which it had been separated. In this way the fragmentation of the 
flake could be described in detail. Each type of fragment was defined and described in relation to a 
theory of the fracture dynamics of brittle materials taken from materials science (Knutsson 1987 and 
1988). Strokes not resulting in flakes were excluded from the experiment. The refitted fragments were 
divided into two groups. One of these contained non-diagnostic fragments, i.e. fragments which were 
not method-specific. The other included fragments typical of one method.

The results of the flake analysis were compiled by frequency in a hierarchic bar chart showing the 
percentage distribution of different types of fragment - a fragmentation picture. It should be noted that 
the absolute frequency of fragments is greatly dependent on the type of quartz. The quartz used in our 
experiments was vein quartz from the south of Dalama. It was felt to be brittle and therefore we believe 
it yielded a relatively large amount of fragments. The quartz was selected, however, on account of its 
similarity, viewed with the naked eye, to the original raw materials.

Splinters, apart from flakes, occurring during the experiment were saved but not included in the 
analysis. To save time, the analysis was restricted to flakes. In our implementation of the results, 
described below, splinters from the original finds were only included in a summary of the breakdown of 
the flakes by length.

Platform preparation and core preparation flakes were recorded and the fragments occurring were saved. 
Fragments which could not be determined but which showed clear traces of knapping were called 
"shaped pieces". These often occurred when the core spontaneously disintegrated during knapping.

Recording and sampling

Sampling was guided by several factors. To illuminate variations, we decided to concentrate on areas 
within the sites where finds were particularly abundant. The sample was made this way so as to obtain a 
statistically sound material for study. In the study, the various concentrations of finds were treated as 
units, regardless of the context of the finds. Each site, similarly, was treated as one unit.

From Kvedesta, where only a small quantity of quartz emerged, all quartz was analysed. In another case, 
Smällan 1, a selection was made of stratigraphically separate finds.

The different flakes and flake fragments were recorded with reference to checklists devised in 
accordance with the results of the experiments. Length, width and thickness were measured on all flakes 
and flake fragments, length being measured in the direction of force. In the analysis, a note was also 
made of the types of core occurring.

The review of the original finds indicated the importance of the finds being properly cleaned before they 
are recorded. Although quartz has often been embedded in sand, which is easy to brush away, ventral



faces and directions of fracture path were more difficult to define in fragments which had only been 
brushed than in those which had been washed in water.

ANALYSIS OF THE EXPERIMENTAL SERIES

Although the experimental series contained short series of detached flakes, certain differences could be 
observed between the three methods of reduction. These differences consisted of different types of 
diagnostic fragment and also of the quantitative distribution of the different types of fragment - the so- 
called fragmentation picture. After it has been separated from the core, a flake may be either whole or 
divided into anything up to 12-13 fragments. The division of the analysed flakes into different fragments 
is illustrated schematically (Figs 6:2a-f).

The freehand platform method

This method usually results in flakes with a platform remnant. Whole flakes are few in number and 
often have a slightly curved profile. Above all, the freehand platform method is characterised by its high 
degree of fragmentation. This fragmentation is mainly due to high-speed fractures (Fig. 6:3). These 
emanate from the point of impact and divide the flake either into two side fragments, left/right 
fragments (abbreviated 1/r fragments) (Fig. 6:2b) or, in certain cases, into side fragments and one or 
more middle fragments (Fig. 6:2c). Sometimes the fragments lack platform remnants. In certain cases 
secondary high-speed fractures (abbreviated sec. hsf) occur where a second fracture occurs a short 
distance away from the point of impact (Fig. 6:2c). The fragments thus formed do not have any point of 
impact.

The bipolar method

Fragmentation due to high-speed fractures also occurs here, but less frequently than with the freehand 
platform method. Thus the bipolar method yields a much larger proportion of whole flakes. These whole 
flakes are often small and thin, with a straight profile. They have one or two opposing crushed edges 
instead of a platform remnant.

The anvil method

The anvil method yields a large proportion of fragmented flakes, as a result of high-speed fractures. In 
addition, "multiple fractures" (Fig. 6:3), are often formed, as when two Herzian cone fractures result in 
two flakes, one on top of the other. The longitudinal axes of the fractures show a slight lateral 
displacement, and so these fractures are termed oblique multiple fractures.

Because of the two interacting forces involved by the anvil method (that from the hammerstone and that 
from the anvil underneath), a number of diagnostic fragments are also formed, such as distal anvil 
fragments (Fig. 6:2f) and triangular fragments (Fig. 6:2e). When the flake is divided in three by two 
high-speed fractures, the fracture face is slanted in relation to the ventral face. In this respect the anvil 
method differs from divided flakes in the freehand platform method, where the fracture face is at right 
angles to the ventral side. This observation in our experiments was an important distinction between the 
anvil and freehand methods.

The whole flakes have a straight profile and sometimes a distinct ridge on the face, at right angles to the 
direction of force.

Flakes from the different methods cannot always be conclusively identified, but surprisingly distinct 
differences occurred between the various methods (Fig. 6:4a-c).



ANALYSIS OF QUARTZ FINDS FROM THE SITES

Altogether xxxxxxx fragments of quartz debitage were collected during the investigations (Fig. 6:5), 
shows the breakdown between the various sites. The analysis is based on a list of definitions (see page 
x, appendix). One decisive result of the analysis was that the method of classification was found to work 
well. On average 95% of all fragments could be explained with the aid of our fragment definitions. The 
fragmentation picture we had gained in our experiments also emerged in the original finds. The few 
fragments which could not be explained were referred to the "miscellaneous" category. These 
observations are a prerequisite of the interpretation of the original finds hinted at in the following pages.

An account will now be given of a comparison between the various sites with regard to method of 
reduction, type of flake and core, and fragmentation picture by different types of fragment. For a more 
detailed presentation, reference is made to the reports on each site.

The reduction method

The freehand platform method predominates in all places (xx altogether). This method is represented by 
cores, diagnostic fragments and the fragmentation picture in most places. The bipolar method is 
represented above all at Eklundshov and Kyrktorp 9B, which have bipolar cores and also bipolar flakes 
and flake fragments. In the other places the freehand platform method predominates. Sometimes there 
are occasional bipolar cores, but bipolar debitage is usually almost entirely lacking in these cases. It is 
sometimes uncertain whether these cores really are bipolar cores from the fabrication of bipolar flakes 
or whether the crushed edges have originated in some other way, e.g. as strike-a-lights. The anvil 
method seems only to have been used on a very small scale. It appears to be represented mostly in 
places where both the platform and bipolar methods were used. Perhaps, then, it was a transitional stage 
between those two methods.

Fragmentation picture

The fragmentation picture for the different places has been compared with those compiled for the 
experimental series. This is illustrated by means of bar charts. All the charts from the various places are 
different and hypothetical explanations can be presented for each place individually.

DISCUSSION

In applying a classification system, we treated each place as a unit, regardless of whether the finds may 
have been "mixed". We deliberately excluded indications of the places having been visited during 
several different periods. The quartz debitage may have been deposited on different occasions. We 
know that the places do not represent one visit, but we also know that today we cannot achieve any 
subdivision of the quartz finds corresponding to different visits. By treating every place as a unit, we 
could begin comparing different places. Eventually we expect the system to provide us with a means of 
sorting the finds and studying mixed sites in a more appropriate manner.

It should be pointed out that this system of classification per se is only capable of explaining 
technological variations. When differences are observed, for example, in the fragmentation picture, a 
new set of theories is needed to explain them. We know that all lithic material passes through a 
taphonomic process. From the moment of fragmentation, the quartz has undergone a series of natural 
and cultural processes which have altered the original fragmentation picture. Taphonomic processes can 
be illustrated by De Boer's subdivisions of archaeological materials into "behavioural assemblage - 
discard assemblage - archaeological assemblage -sample assemblage (De Boer 1983:20fand Fig. 6:6).



We have not yet built up any models illustrating the impact of these processes. However, with the 
technological resolution we have now obtained, we can allow ourselves to hint at a number of 
explanations for the different fragmentation pictures. Our explanations can furnish ideas on future ways 
of expanding our knowledge of quartz debitage and investing it with the role of social document.

Chronological changes in the area

Comparing quartz from the different sites, we saw at the Neolithic sites that certain reduction methods 
were lacking. The bipolar method was mainly represented at the Mesolithic sites of Eklundshov and 
Kyrktorp 9B. At the sites dated to the Neolithic, the freehand platform method is paramount (Fig. 6:7).

The transition between Mesolithic and Neolithic, however, cannot be said to represent a break in the 
technological tradition. The late Mesolithic site Smällan 1 lacks the bipolar method and stray finds of 
bipolar cores have been made at Neolithic sites like Smällan 2 and Kyrktorp 8V. These are probably 
changes in a protracted process. More studies are needed in the area before any chronological 
interpretation can be made of the different methods.

Another difference between the Mesolithic and Neolithic sites is that both the Mesolithic sites appear to 
represent sites with flake-manufacturing, whereas no such interpretations have been made for the 
Neolithic sites. This illustrates the importance of studying several contemporary sites with different 
functions before any firm indications of technological change over time can be demonstrated. In the 
present material, it has not been possible to elucidate any technological variation between different 
Neolithic periods.

Functional differences in the area

Apart from the chronological difference, we saw that the fragmentation pictures differed, not only as 
regards certain periods but also between the "contemporary" sites.

Eklundshov and Kyrktorp 9B include both the platform and bipolar methods of reduction. At the same 
time however there are great differences between these two sites. At Eklundshov, bipolar flakes 
constitute only one-third of the total, the remainder being platform flakes. Cores, on the other hand, are 
90% bipolar. At Kyrktorp 9B, both the debitage and the cores are dominated by the bipolar method. If 
we assume these two sites to be "contemporary" but functionally different, a hypothesis can be 
formulated:

The freehand platform method was used for preforming the quartz, to create suitable pieces which were 
then knapped by the bipolar method. One illustration of this is a find from Kyrktorp 9B, in which a large 
platform flake has been put to one side and then used as a bipolar core. A similar method has been 
observed, for example, at Bjurselet, the Middle Neolithic site in Västerbotten (Knutsson 1988). The 
bipolar method was used for producing flakes to be used, and these were later removed. Thus there is a 
difference between Eklundshov and Kyrktorp 9B, regarding the composition of the finds, which cannot 
be put down to technological change but must have another, perhaps functional explanation.

The combination of predominantly distal and proximal fragments of flakes at K vedestä may indicate 
that the proportion of whole flakes was originally greater than has been recorded. Latent cracks in the 
quartz may have materialised due to mechanical interference, e.g. from frost, footfalls, cultivation or 
other disturbances.

The whole flakes appear to be more frequent at Smällan (all areas) and Kyrktorp 8V than in our 
experiments. The fragmentation picture may suggest a deliberate selection of whole flakes brought into 
the site. The whole flakes are under-represented both at Eklundshov and at Kyrktorp 9B. In this case 
there may have been a deliberate selection of whole flakes for use elsewhere.



The size distribution of the flakes can to a certain extent illustrate the hypothesis concerning the 
relationship of different sites to the manufacture and use of flakes. This is made clear by a comparison 
with the size distribution of the flakes from the experimental knapping floors (Fig. 6:8). The length 
distribution charts (which have also been made to include the number of splinters, i.e. fragments <10 
mm) present as great a variation as the charts of the fragmentation picture (Fig. 6:9). The sites 
presenting a large proportion of splinters followed by a declining curve can be interpreted as knapping 
floors where bigger flakes were removed. Sites with this curve are Eklundshov, Kyrktorp 9B, Smällan 2 
and Kyrktorp 8V. Curves with a lower frequency of splinters and an high frequency at 20-30 mm, as for 
Smällan 1 and 3 and Kvedesta, may instead illustrate the result of selective processes, i.e. artefacts 
brought into the site.

Comparing fragmentation picture and size distribution, we can see that an antithesis occurs for the 
Smällan 2 and Kyrktorp 8 V sites. There the size distribution points to the manufacture of flakes, while 
the fragmentation picture indicates the use of flakes. At present we have no theory to account for these 
differences. Several causes are conceivable. The finds analysed are a cross-section of the entire site, and 
within it there may have been both knapping floors and deposits from other activities. The main purpose 
of this analysis has been to try and create an analytical instrument which will make (technological) 
sense of quartz.

Thus we have established that a quartz technology can be identified by a system which takes account of 
the fragmentation of the flakes. It has been established that, at the sites compared, quartz debitage was 
produced by different methods of reduction. These differences may have a chronological content. The 
interesting thing about the system of classification based on flake analyses is that it enables us to go a 
little further. Not only can we describe the sites as "chronological points", we can also give them a 
functional content. The explanations hinted at above are qualified guesses. After the technological 
experiments have been followed up with a series of "activity experiments", simulating people's removal 
and selecting behaviour, the frequency charts compiled may become interesting social documents.

SUMMARY

An experimental study in which quartz was fragmented has revealed the following:

Quartz flakes fragment heavily when separated from a quartz core.

The fragments occurring have been systematically related to theorisation on fracture 
dynamics in materials science.

Different ways of fragmenting quartz yield different types and numbers of fragments.

Fragments of the kind identified in the experimental study were found at Mesolithic and 
Neolithic sites where quartz had been fragmented.

The system of classification created could account for up to 95% of all the variability of 
the quartz fragments discovered at the sites.

Chronological and spatial differences in the way in which quartz was worked and used in 
prehistoric times have been observed by applying the experimentally based system of 
classification.

Behaviourally related causes, mainly of a functional nature, have been suggested for the 
differences in the quartz finds.



Bilaga 2

APPENDICES
C. List of definition of types of quartz fragmentation 

Introduction

The following are definitions and illustrations of the types of fragment we observed in the experimental 
fragmentation of quartz. Illustrations and explanatory sketches of the terminology we have used are 
initially presented followed by definitions and specimen illustrations of fragmenttypes from our 
experimental series. The material from the experimental series is stored at UV.

1 Definitions of flakes and flake fragments

Freehand platform method - direct technique

Type: Whole flake.
Definition: Always a platform remnant and featheredjateral sides. Slightly curved when viewed from the 
side. In rare instances, a longitudinal ridge on the ventral side, cf. oblique multiple fracture.
Liable to be confused with: Flake from the anvil method with no crushed point at the distal end and/or 
evidence of distal anvil fragmentation.

Type: Proximal fragment of whole flake.
Definition: Flake with platform remanant with distal fracture surface, mostly at 90° to the ventral side. 
The break is most often straight but in a few cases it can be of the hinged type with lip formation.
Liable to be confused with: Proximal fragments from the anvil method and, in a few instances, platform 
flakes produced by the bipolar method.
Also liable to be confused with flakes having a distal fracture, where the distal part then constitutes part of 
the core, i.e. flakes which, when detached are only proximally broken off from the core.

Type: Medial fragment of whole flake.
Definition: Flake with no striking area. At least two breaks at right angles to the ventral side, and at least 
one feathered side. The breaks at right angles can be several in number and variously aligned in relation to 
the direction of stroke.
Liable to be confused with: Medial fragments from other methods. If the fractures converge, can be 
confused with striking cones and possible secondary high-speed fractures. Can also be confused with 
certain types of side fragment, e.g. platform remnant.

Type: Distal fragment of whole flake.
Definition: The typical instance is a flake with a fracture at 90° to the ventral side. This can have a 
developed lip, otherwise feathered sides.
Liable to be confused with: Distal fragments from other methods. If the flake has been detached in a 
hinge fracture, this fragment is indistinguishable from medial fragments.

Type: Left/right fragment of flake.
Definition: A fracture at right angles to the ventral side, running in the direction of the flake. At the other 
end, a platform remnant or, sometimes, a point of impact with cracks radiating from it. Often the cracks 
are at right angles to the platform remnant.
Liable to be confused with: Middle fragments, if they have lateral fractures. If they are small, they may be 
confused with cone fragments.
Type: Proximal part of left/right fragment.
Definition: Two fractures at an angle to each other, both more or less at right angles to the ventral side. 
One fracture may be of the hinge type with a lip. This should be opposite the striking area, with a point of 
impact or radiating cracks.
Liable to be confused with: Striking cones, in certain cases, if the striking point is still extant.



Type: Medial part of left/right fragment.
Definition: Striking area missing. Two fractures at right angles to the ventral side and direction of stroke, 
and one fracture at right angles to the ventral side and parallel to the direction of stroke. Fourth side 
feathered.
Liable to be confused with: Medial left/right fragments from other methods. Distal middle fragments, but 
then the two opposing fractures are parallel to the direction of force.

Type: Distal part of left/right fragment.
Definition: Ideally, two fractures extending to the ventral side meet at an angle of 90°. Other sides are 
feathered. There are also instances of fragments which can be defined in the same way as distal fragments 
of whole flakes.
Liable to be confused with: Distal parts of left/right fragments from other methods. If they have a hinge 
termination, they may be confused with medial fragments of left/right fragments. They can also be 
confused with secondary high-speed fracture fragments, but the latter often have an angle > 90° between 
the fractures. Ad hoc appraisal needed.

Type: Middle fragment.
Definition: The platform remnant missing but the striking area extant and two fractures, at right angles to 
the ventral side, running parallel to the direction of force. Square cross section. Cone-shaped, with the 
point in the crushed striking area.
Liable to be confused with: Side fragments with lateral fractures. N.B. The middle fragment may be 
joined to a side fragment. The division between these two types of fragment can then be seen as a latent 
crack in the flake.

Type: Proximal part of middle fragment.
Definition: Platform remnant missing but striking area extant and with two fractures at right angles to the 
ventral side, parallel to the direction of force. One fracture at right angles to the ventral side and at right 
angles, sometimes at an oblique angle, to the direction of force.
Liable to be confused with: Complete middle fragments with hinge termination.

Type: Medial part of middle fragment.
Definition: Four fractures at right angles to the ventral side, two of them running parallel to the direction 
of force and two at right angles to it, thus creating a square piece.
Liable to be confused with: Medial middle fragments from other methods. Other medial fragments with 
lateral fractures. Distal middle fragments with hinge termination.

Type: Distal part of middle fragment.
Definition: Three fractures, two of them at right angles to the ventral side and parallel to the direction of 
force. One at right angles to the ventral side and at right angles to the direction of force. Should have one 
feathered side but can also have a hinge termination.
Liable to be confused with: Distal middle fragments from other methods. Medial middle fragments if they 
have a hinge termination.

Type: Left/right side fragments.
Definition: Platform remnant extant. A fracture at right angles to the ventral side and parallel to the 
direction of force on one lancet-shaped fragment. Often the fracture does not run the full length of the 
flake but goes out at an angle. The fragment, is thus shorter than the original flake.
Liable to be confused with: Middle fragments, if they have lateral fractures. They can also be confused 
with left/right fragments, but the latter mostly have a high-speed fracture mnning the full length of the 
flake.

Type: Proximal part of left/right side fragment.
Definition: Striking area extant. Two fractures at right angles to the ventral side, one of them parallel to 
the direction of force and one at right angles to it. Third side feathered.
Liable to be confused with: Proximal part of left-right side fragment from other methods. If they have 
lateral fractures they may be confused with middle fragments.



Type: Medial part of left/right side fragment.
Definition: Striking area missing. Two opposing fractures at right angles to the ventral side and direction 
of force, and one at right angles to the ventral side and parallel to the direction of force. Fourth side 
feathered.
Liable to be confused with: Medial parts of left/right side fragments from other methods. Distal middle 
fragments, but then the two opposing fractures are parallel to the direction of force.

Type: Distal part of left/right side fragment.
Two fractures at right angles to the ventral side. One at right angles to the direction of force and one 
parallel to it.
Liable to be confused with: Distal part of left/right side fragments from other methods. Distal left/right 
fragments.

Type: Secondary high-speed fragment.
Definition: Two fractures at right angles to the ventral side, forming a small angle. No striking or crush 
marks. Triangular appearance. The distal edge may be feathered or may have a hinge fracture.
Liable to be confused with: Truncated secondary high-speed fractures in the anvil technique, but these 
have slightly more concave sides. Conical fragments with poorly developed point of impact, but these 
have a different cross-section.

Bipolar method - direct technique

Type: Whole flake.
Definition: Often of consistent thickness and "thin". Often a crushed edge instead of a platform remnant, 
sometimes at both ends. Shapes with a triangular cross-section can occur.
Liable to be confused with: A few flakes with platform remnant may be confused with anvil method 
flakes (straight). Flakes with a triangular cross-section can be confused with cone fragments.

Type: Proximal part of whole flake.
Definition: Must have a point of impact or crushed edge. One fracture at right angles to the direction of 
force and the ventral side on the opposite side of the crushed edge.
Liable to be confused with: Proximal and distal fragments are indistinguishable if the flake has extended 
from one pole to the other.

Type: Medial part of whole flake.
Definition: Two fractures at right angles to the ventral side and direction of force.
Liable to be confused with: Medial fragments from other methods. Distal fragments with hinge 
termination.

Type: Distal part of whole flake.
Definition: See definition of proximal fragment. In addition, there may be developed flakes with a 
fracture at right angles to the ventral side 
and direction of force.
Liable to be confused with: Distal parts of flakes from other methods. If the flake has a hinge termination, 
it may be confused with medial fragments.

Type: Left/right fragment of flake.
Definition: There must be a point of impact or crushed edge. A fracture at right angles to the ventral side 
and parallel to the direction of force. Can have more than one point of impact. The flake must be straight 
when viewed from the side.
Liable to be confused with: Distal left/right fragments from the anvil method.

Type: Proximal part of left/right fragment.
Definition: One end has a crushed edge or a point of impact. One fracture at right angles to the ventral 
side and parallel to the direction of force. One fracture at right angles to both ventral side and direction of 
force.
Liable to be confused with: Proximal parts of left/right fragments.



Type: Medial part of left/right fragment.
Definition: Two opposing fractures at right angles to the ventral side and direction of force. One fracture 
at right angles to the ventral side and parallel to the direction of force. One side feathered.
Liable to be confused with: Medial parts of side fragments and left/right fragments from other methods.

Type: Distal part of left/right fragment.
Definition: Two fractures at right angles to the ventral side, one at right angles to the direction of force 
and one parallel to it. Two sides feathered.
Liable to be confused with: If there is a distal point of impact, the fragment may be confused with 
proximal parts of left/right fragments. In the absence of a distal point of impact, the fragment may be 
confused with distal fragments from other methods.

Type: Middle fragment.
Definition: There must be a point of impact. Two fractures at right angles or at a slight angle to the 
ventral side and parallel to the direction of force. Can have crush marks at both ends. The flake should be 
of consistent thickness and straight when viewed from the side.
Liable to be confused with: Conical fragments.

Type: Proximal part of middle fragment.
Definition: There must be a point of impact. Three fractures at right angles or a slight angle to the ventral 
side, two of them parallel to the direction of force and one at right angles to it.
Liable to be confused with: Conical fragments and distal bipolar middle fragments.

Type: Medial part of middle fragment.
Definition: Does not have a point of impact. Four fractures at right angles to the ventral side, two of them 
parallel to the direction of force and two at right angles to it.
Liable to be confused with: Medial parts of middle fragments from other methods.

Type: Distal part of middle fragment.
Definition: Three fractures at right angles to the ventral side, two of them parallel to the direction of force 
and one at right angles to it. One side featherd.
Liable to be confused with: If the point of impact is extant, it may be confused with proximal parts of 
middle fragments. If the point of impact is missing, it may be confused with distal parts of middle 
fragments from other methods.

Type: Left/right side fragment.
Definition: There must be a point of impact. One fracture usually at right angles to the ventral side and 
parallel to the direction of force. Can have double points of impact.
Liable to be confused with: Left/right fragment.

Type: Proximal part of left/right side fragment.
Definition: There must be a point of impact. Two fractures at right angles to the ventral side, one of them 
parallel to the direction of force and one at right angles to it.
Liable to be confused with: Proximal parts of left/right fragments.

Type: Medial part of left/right side fragment.
Definition: Three fractures at right angles to the ventral side, one of them parallel to the direction of force 
and two at right angles to it.
Liable to be confused with: Medial parts of left/right fragments.

Type: Distal part of left/right side fragment.
Definition: May have a point of impact. Two fractures at right angles to the ventral side, one of them 
parallel to the direction of force and one at right angles to it.
Liable to be confused with: Distal parts of left/right fragments.



Type: Triangular splinter.
Definition: Occurs when a core piece is cracked right through by a series of radial fractures. The 
fragments occurring are straight and pointed at both ends. They have a triangular section and resemble 
segments of an orange.

Anvil method - direct technique

Type: Whole flake.
Definition: The great majority of flakes have platform remnant, with bipolar flakes occuring. Viewed 
from the side they are straight but thicker than bipolar flakes. Occasional platform flakes going from pole 
to pole also have a distal point of impact. Certain anvil method flakes, when viewed in profile, have a 
ridge at right angles to the ventral side.
Liable to be confused with: Certain flakes with a crushed platform can be confused with bipolar flakes.
So can flakes from the anvil.

Type: Proximal part of whole flake.
Definition: Flake with platform remnant or crushed edge and with a fracture or crack at right angles to the 
direction of force. There are variants with a tongue.
Liable to be confused with: Proximal parts of platform flakes and bipolar flakes. Whole flakes ending 
with a hinge fracture.

Type: Medial part of whole flake.
Definition: Parts of a flake with no striking area. At least two fractures at right angles to the ventral side 
and at least one feathered side. The fractures at right angles can be several in number and oriented in 
various directions.
Liable to be confused with: If the fractures converge they may be confused with striking cones and 
secondary high-speed fragments. They can also be confused with side fragments.

Type: Distal part of whole flake.
Definition: Part of flake with a fracture at right angles to the direction of force. This may have a lip. The 
other sides are feathered.
Liable to be confused with: If the flake has been terminated with a hinge fracture, the fragment is 
indistinguishable from medial fragments.

Type: Left/right fragment of flake.
Definition: Part of a flake with striking area retained. A high-speed fracture runs parallel to the direction 
of force but at an angle to the ventral side. Straight fracture most often at right angles to the platform. 
Fractures radiate from the striking point. Flake straight when viewed from the side.
Liable to be confused with: If they have lateral fractures they can be confused with middle fragments. If 
they are small they may be confused with conical fragments.

Type: Proximal part of left/right fragment of flake.
Definition: Striking area preserved. Two fractures at right angles to each other. One fracture may have a 
lip or the impression of a lip. This must be opposite the striking point. One side feathered.
Liable to be confused with: If the anvil flake has crushed the striking point, they may be confused with 
conical fragments. If they have a lateral fracture they may be confused with proximal parts of middle 
fragments.
Type: Medial part of left/right fragment of flake.
Definition: Three fractures at right angles to the ventral side, two of them at right angles to the direction 
of force and one parallel to it. One side feathered.
Liable to be confused with: Distal middle fragments, but then two fractures are parallel to the direction of 
force.



Type: Distal part of left/right fragment of flake.
Definition: Ideally, two fractures at right angles to the ventral side meet at an angle. The other sides are 
feathered. There are also examples of fragments which can be given the same definition as a distal 
fragment of a whole flake.
Liable to be confused with: If the flake has a hinge termination, the fragment may be confused with a 
medial fragment. Can also be confused with secondary high-speed fragments from the freehand platform 
method, but distal left/right fragments have an angle of more than 90°, while secondary high-speed 
fragments have smaller angles.

Type: Middle fragment.
Definition: Striking area extant and two fractures at an angle to the ventral side, caused not by high-speed 
fractures but by slanted multiple flakes. Cone-shaped cross-section. Can also have one slanted multiple 
fracture and one high-speed fracture.
Liable to be confused with: Lateral fractures, if there are side fragments. N.B. A side fragment can be 
joined to a middle fragment.

Type: Proximal part of middle fragment.
Definition: Striking area extant and two slanted fractures. Ideally, the distal fracture must run at right 
angles to the direction of force, but it often forms a smaller angle.
Liable to be confused with: Whole middle fragments with hinge fractures, side fragments with lateral 
fractures.

Type: Medial part of middle fragment.
Definition: Four fractures, two of them at an angle to the ventral side and parallel to the direction of force, 
and two at right angles both to the ventral side and to the direction of force. The resultant fragment is 
rectangular.
Liable to be confused with: Other medial fragments with lateral fractures. Distal middle fragments with 
hinge termination.

Type: Distal part of middle fragment.
Definition: Three fractures, two of them at an angle to the ventral side and parallel to the direction of 
force, the third at right angles to both ventral side and direction of force.
Liable to be confused with: Medial left/right fragments; see above.

Type: Left/right side fragment.
Definition: Striking area extant. A fracture parallel to the direction of force or at an angle to it and at right 
angles or a smaller angle to the ventral side. Often the fracture does not run the full length of the flake but 
goes off at an angle.
Liable to be confused with: Lateral fragments, but these do not have any high-speed fractures.

Type: Proximal part of lefVright side fragment.
Definition: Striking area extant. One fracture parallel to the direction of force and at an angle to the 
ventral side, and another at right angles to both.
Liable to be confused with: Left/right fragment.

Type: Medial part of left/right side fragment.
Definition: No striking area. Three fractures, two of them on opposite sides at right angles to the ventral 
side and direction of force, and the third parallel to the direction of force but slanted or at right angles in 
relation to the ventral side.
Liable to be confused with: Distal fragments of middle fragments, but in that case two opposing fractures 
should be slanted.

Type: Distal part of left/right side fragment.
Definition: Two fractures at right angles to the ventral side, one of them at right angles to the direction of 
force and the other parallel to it. The parallel fracture may be at an angle to the ventral side, due to a 
slanted multiple fracture.
Liable to be confused with: Distal left/right fragments.



Type: Distal anvil fragments.
Definition: A point of impact from which a fracture emanates at right angles to the ventral side. Often the 
area of the anvil fracture is greater than the ventral side.
Liable to be confused with: Large fragments of cores.

Type: Triangular anvil fragments.
Definition: No striking or crush marks. Two fractures meet in a ridge at right angles to the direction of 
force. This happens when opposing forces meet, thus an additional crack continues straight down, 
detaching the anvil fragment.
Liable to be confused with: May possibly be mistaken for larger middle fragments from the bipolar 
method. In the latter case, however, there is a point of impact at one end. Can also be confused with 
medial flake fragments.

Type: Secondary high-speed fractures.
Definition: No crush or striking marks. Long, narrow and cigar-shaped, with two fractures at a slight 
angle to each other.

Type: Cone fragment.
Definition: Point of impact. Conical, with a blunt cross-section, can be cigar-shaped.
Liable to be confused with: Proximal parts of middle fragments.

Type: Slanted multiple fracture.
Definition: Occurs when a fracture emanating from the striking point divides the flake in two. The 
fracture is slanted in relation to the ventral side.



Bilaga 3. Data från undersökningarna i Jordbro

Tabell över l4C-dateringar från boplatserna inom analysområdet (Dateringar till andra 
perioder än stenålder ej medtagna, Jordbro Industriområde - 3 st, Hömtomten - 2st, Åby 
Koloniområde - 5 st)________________________________________________________

Boplats Ani typ Lab nr
Daterat
material

Datering
BP

+/-
Kalibrerat BC

2 sigma

Rovkärret Härd Ua 6528 Ulmus sp 6385 60 5436 - 5226
Rovkärret Härd Ua 6529 Ulmus sp 6410 60 5440 - 5252

Jordbro Industriområde Grop Ua 6695 Corylus sp 5775 100 4897 - 4367
Jordbro Industriområde Grop Ua 6696 Ei angivet 6155 90 5269 - 4896
Jordbro Industriområde Grop Ua 7265 Corylus sp 6015 70 5067-4771
Jordbro Industriområde Grop Ua 7266 Corylus sp 6235 80 5318-4947
Jordbro Industriområde Grop Ua 7267 Pinus sp 6370 80 5440 - 5090
Jordbro Industriområde Grop Ua7268 Corylus sp 6080 80 5220-4791
Jordbro Industriområde Grop Ua6697 Ulmus sp 5935 90 5050-4585
Jordbro Industriområde Grop Ua 7263 Corylus sp 6235 70 5287-4967
Jordbro Industriområde Grop Ua 7264 Ulmus sp 6115 80 5240 - 4833
Jordbro Industriområde Grop Ua 7270 Corylus sp 6310 70 5422-5071
Jordbro Industriområde Grop Ua7271 Corylus sp 6060 70 5207 - 4790
Jordbro Industriområde Lager Ua 6688 Pinus sp 6105 85 5240 - 4802
Jordbro Industriområde Lager Ua 6689 Corylus sp 6305 80 5429 - 5395
Jordbro Industriområde Lager Ua 6690 Corylus sp 6220 80 5290-4941
Jordbro Industriområde Lager Ua 6691 Ulmus sp 6300 75 5422 - 5062
Jordbro Industriområde Lager Ua 6360 Populus sp 6360 80 5439 - 5085

Jordbromalm Skärvstenskrets Ua 6170 Pinus sp 6200 70 5271 -4941
Jordbromalm Härd Ua 6522 Pinus sp 6040 65 5194-4786
Jordbromalm Härd Ua 6515 Pinus sp 6230 70 5285-4961
Jordbromalm Härd Ua 6516 Pinus sp 6190 75 5271 -4933

Jordbromalm Härd Ua6519
Corylus sp

6095 75 5222-4809

Jordbromalm Härd Ua6521 Pinus sp 6410 80 5447 - 5222
Jordbromalm Härd Ua6517 Pinus sp 6130 85 5257-4836
Jordbromalm Härd Ua 6518 Pinus sp 6100 80 5227 - 4805
Jordbromalm Härd Ua 6518 Pinus sp 6100 80 5227 - 4805

Hömtomten Härd Ua 6523 Salix sp 6015 75 5192-4727
Hömtomten Härd Ua 6525 Salix sp 5895 60 4913-4611
Hömtomten Härd Ua6526 Populus sp 5945 60 4945-4712

Jordbroboplatsen Kokgrop Ua 7217 Tiliä sp 5155 50 4078 - 3798
Jordbroboplatsen Skärvstensflak Ua 6752 Ulmus sp 5120 45 3989 - 3796
Jordbroboplatsen Härd Ua 6942 Pinus sp 5295 80 4326 - 3968
Jordbroboplatsen Härd Ua 6751 Salix sp 5220 45 4221 -3955
Jordbroboplatsen Härdgrop Ua 6944 Corylus sp 5155 80 4221 -3779
Jordbroboplatsen Härdbotten St 13884 Pinus sp 5165 60 4217-3797

Åby Koloniområde Härd Ua 6464 Corylus sp 5100 65 4033 - 3727
Åby Koloniområde Härd Ua6465 Corylus sp 4940 80 3947 - 3529
Åby Koloniområde Härd Ua 6466 Pinus sp 5005 65 3960-3650
Åby Koloniområde Härd Ua 6467 Pinus sp 5150 80 4218-3776

Söderbytorp Härd St 7417 Ej angivet 5370 155 4530-3801
Söderbytorp Kolsträng St 7418 Ej angivet 4965 95 3965 - 3540



Tabell över fynden från boplatserna (endast slutundersökning).
Kategori 1 = redskap (inklusive spån och mikrospån), 2 = avslag + avslagsfragment, 
3 = kärnor, 4 = splitter, 5 = avfall__________________________________________

Boplats Rov- Jordbro Jordbro- Hörn- Jordbro- Åbv Söderbv-
Fynd kärret Industriområde malm tomten boplatsen Koloniområde torp

1 4 123 25 0 33 4 6
2 4243 49586 6 590 1 468 4036 583 148

Kvarts 3 46 2337 100 42 216 40 12
4 1 779 22 905 14 009 1 227 1 882 198 29
5 32 5214 486 78 695 159 44
1 9 80 18 1 20 2 0
2 19 72 13 8 28 2 0

Grönsten 3 1 0 0 0 0 0 0
4 0 3 1 0 0 0 2
5 5 7 11 9 0 7 0
1 5 252 24 6 18 0 2
2 0 5 0 0 0 0 0

Sandsten 3 0 0 0 0 0 0 0
4 0 1 0 0 0 0 0
5 1 0 0 0 0 0 0
1 1 20 2 0 14 3 0
2 10 12 7 0 24 2 0

Flinta 3 0 1? 0 0 0 0 0
4 2 0 0 0 9 0 0
5 0 10 0 0 9 2 0

Bergart 12 177 17 4 14 0 1
Skiffer 0 19 0 0 8 0 0

Tabell över boplatsernas (uppskattade) storlek, andel grävd yta (avbanad/rutgrävd) och 
anläggningar (typ/antal).____________________________________________________

Boplats Storlek Avbanad/rutgrävd yta
Fyndförande 

lagers tjocklek 
(m)

Anläggningar****

Rovkärret 150 m2 2800 m2/l 15 m2 0,15 Härd/3

Hörntomten 1000 m2 1000 m2/140 m2 0,3
Härd/6
Skärvstensflak/1

Jordbro
Industriområde

>6000
m2*

6000 m2/470m2 1,1
Härd/5
Skärvstenskoncentration/1
Grop/21

Jordbromalm
>900

m2**
900 m2/430m2 0,2-0,4

Härd/18
Skärvstensflak/5
Skärvstenskrets/1 
Skärvstenssamling/1
Stolphål/3
Grop/l

Jordbroboplatsen
>1800
m2***

7900 m2/l 80 m2 0,5

Härd/4
Härdgrop/5
Kokgrop/5
Skärvstensflak/7
Skärvstenssamling/5
Sot/kollins/3
Grop/1

Åby Koloniområde >1300
2m

500 m2/88m2 0,15

Härd/9
S kärvstenssaml i ng/2
Härdgrop/1
Skärvstensvall/1

Söderbytorp 1350 m2 2600 m2/360 m2 Q g*****
Härd/7
Skärvstens flak/2
Område m kolsplitter/2

(*,**,*** = boplatsens totala utbredning är okänd på grund av skador och/eller begränsningar i exploateringens omfattning) 
**** = Totala antalet dokumenterade anläggningar, enstaka daterade till järnålder förekommer (jämåldersgravar på 
Söderbytorp, Jordbroboplatsen och Åby Koloniområde undantagna). ***** = uppgift saknas, men minst 0,3m.
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