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Abstract. The goal of this case study is to further the understanding of the social and economic 

structure, such as trade routes and/or prehistoric man’s movement, during prehistory in the 

inland of Västerbotten, Sweden. This is achieved by studying the sets of lithic tools found in six 

archaeological sites (RAÄ 977:1 Vilhelmina, RAÄ 553:1 Vilhelmina, RAÄ 132:1 Vilhelmina, 

RAÄ 519:1 Vilhelmina, RAÄ 399:1 Vilhelmina och RAÄ 129:1 Åsele) using NIR-spectroscopic 

(Near InfraRed-spectroscopy), statistical and archaeological methods. By using PCA-models 

(Principal Component Analysis-models) and the classification method SIMCA (Soft 

Independent Modelling of Class Analogies) on NIR-spectroscopic data collected over the 

course of this study, it was possible to show signs that prehistoric man in the studied area, 

might have deposited quartzite materials, not naturally occurring at the RAÄ 519:1 Vilhelmina, 

Sweden, site. Four geographic areas (the vicinity of the sea Vojm, the North and South part of 

the sea Malgomaj and the vicinity of the Southwest part of the Ångerman river in the studied 

area) could also be shown to display distinct patterns in the PCA-models, related to the use of 

particular combinations of quartzites. These findings lead to the conclusion that prehistoric 

man in this area, typically used locally available materials for toolmaking. Furthermore, this 

study resulted in a large NIR-spectroscopic dataset from the archaeological sites that makes 

up the main material for this study, that may be beneficial to future NIR-spectroscopic studies 

in archaeology and/or further studies of NIR-spectroscopy applied to lithic materials. 
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1.Inledning 

Genom att använda NIR-spektroskopiska (Nära InfraRöd) metoder på kvartsitföremål, PCA-

modeller (Principal Component Analysis), kalibreringar av 14C-resultat, typologiska 

dateringsmetoder samt arkeologiska tolkningar av fyndmaterial och anläggningar, på 6 olika 

lokaler i Västerbottens inland (RAÄ 977:1 Vilhelmina, RAÄ 553:1 Vilhelmina, RAÄ 132:1 

Vilhelmina, RAÄ 519:1 Vilhelmina, RAÄ 399:1 Vilhelmina och RAÄ 129:1 Åsele), längst 

med Ångermanälven och de två källsjöarna Malgomaj och Vojmsjön, ämnar denna studie 

undersöka hur sociala aspekter och interaktioner, så som handel med olika typer av råmaterial 

(specifikt kvartsit) samt eventuella preferenser för dessa beroende på exempelvis estetik, kan 

ses i den arkeologiska källmaterialet. Dessutom undersöker denna studie hur NIR-

spektroskopiska metoder kan bidra till förståelsen av forntida människans eventuella 

förflyttningsmönster och rörelse i det arkeologiska rummet. I syfte att begränsa denna studie 

så fokuseras specifikt på perioden neolitikum till bronsålder och utreder kontexter inom dessa 

6 lokaler, som samtliga innefattar fynd av flathuggna kvartsitspetsar. 

 

De NIR-spektroskopiska undersökningar som genomförs på kvartsitartefakterna som ingår i de 

6 olika lokalernas fyndmaterial, för att bidra med ännu en proxy i förhoppning om att denna 

metod tillsammans med statistiska analyser på NIR-resultaten skall kunna bidra med 

information angående råmaterialen som valts till de kvartsitartefakter som ingår i dessa lokalers 

fyndmaterial. Dessutom är förhoppningen att genom dessa metoder kunna bidra med insikter i 

hur den forntida människan diskriminerat olika typer av råmaterial. Genom att jämföra NIR-

resultaten från artefakterna funna vid de olika lokalerna som denna studie baseras på, med de 

olika typer av artefakter som dessa resultat härstammar ifrån, förväntas kunna bidra med en 

fingervisning angående huruvida de olika råmaterialen varit lokalt förekommande vid de olika 

lokalerna eller om dessa eventuellt medtagits till lokalen då respektive lokal bosattes. Detta 

görs även med förhoppning om att kunna bekräfta och/eller öka förståelsen kring den 

förhistoriska människans förflyttningsmönster, handelsvägar och eventuellt andra 

förhållandena i Västerbottens inland under neolitikum till bronsåldern. De NIR-

spektroskopiska data som denna studie genererar kommer även tillgängliggöras för att gynna 

fortsatt forskning kring applicering av NIR-spektroskopiska metoder på arkeologiskt och/eller 

mineralogiskt material i framtida forskning. 
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1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att genom NIR-spektroskopiska analyser, statistiska metoder, 

föremålstypologier samt olika lokalers placering i det arkeologiska rummet, undersöka 

förhållningssätten till råmaterial under neolitikum till bronsålder i Västerbottens inland. 

Förhoppningen är att med hjälp av NIR-spektroskopi som en ny proxy i det komplicerade 

pusslet som är Västerbottens inland under dessa arkeologiska tidsperioder, bidra med nya 

insikter i hur forntiden kan ha sett ut. Studien ämnar dessutom undersöka eventuella 

förflyttningsmönster och/eller handel som kan ha förekommit inom det undersökta området 

under forntiden. Till detta hör också att de data som denna undersökning resulterar i, 

förhoppningsvis kan bidra till framtida studier kring NIR-spektroskopiska undersökningar av 

arkeologiska lokaler inom och/eller utanför det område som behandlas i denna studie, samt 

framtida studier kring NIR-spektroskopi applicerat på mineralogiskt material. 

 

Frågeställning: 

- Vad kan en jämförelse mellan olika lokalers nyttjande av råmaterial samt 

föremålstypologier säga om förflyttningsmönster och/eller handel under bronsålder i 

Västerbottens inland? 

 

- Hur kan NIR-spektroskopiska metoder bidra till tolkningen av arkeologiska lokaler? 

 

2 Teori 

Det är författarens egna åsikt att dennes teoretiska utgångspunkt främst grundar sig i den 

processuella arkeologin, trots att författaren är skolad under den post-processuella arkeologiska 

paradigmen. I linje med den processuella arkeologins mer objektiva och naturvetenskapliga 

sätt att närma sig det arkeologiska källmaterialet (Olsen 1997) är det enligt författarens åsikt 

att det i allra högsta grad är väsentligt för en arkeologisk studie att förhålla sig objektivt till 

metoder, material och resultaten utav dessa samt att vara transparent i sin presentation ut av 

dessa, för att bistå med en så pålitlig studie som möjligt. Den processuella arkeologins 

försiktiga inställning till tolkning (Olsen 1997) är enligt författaren, att eftersträva. På grund av 

detta så kommer hypoteser rörande resultaten i denna studie att presenteras som enbart möjliga 

hypoteser. 
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Den post-processuella arkeologins synsätt på kunskap rörande forntiden som en svunnen 

period som är närmast omöjlig att finna någon absolut sanning om (Olsen 1997), är enligt 

författaren både ett självbesegrande så väl som ofruktbart sätt att närma sig det arkeologiska 

källmaterialet. Förutsatt att ingen direkt sanning angående forntiden kan uppnås genom att 

studera det arkeologiska källmaterialet, så kan det enligt författaren, enbart presenteras lösa 

hypoteser som inte är falsifierbara, på detta sätt tycks ingen ny information angående forntiden 

kunna presenteras. Enligt författaren kan det tyckas fruktlöst att utgå från en teoretisk 

utgångspunkt som antar att det är närmast omöjligt att säga något definitivt om förhistorian, då 

detta förutsätter att studien i sig inte kommer kunna presentera något konkret kring det 

förhistoriska skeendet, redan innan studien är genomförd. Om arkeologin någonsin kommer 

kunna bidra med en objektiv helhetsbild över forntiden eller ens en del av denna är oklart, men 

om arkeologens förståelse kring de metoder som nyttjas är korrekta bör det vara möjligt att 

bidra med en eller fler möjliga hypoteser angående det forntida förfarandet varav någon av 

dessa bör ha en hög sanningsgrad, åtminstone angående en del av händelseförloppet. Därmed 

bör hypoteser och tolkningar angående forntiden enligt författaren, närmas med högsta 

försiktighet och presenteras som möjliga hypoteser baserade på en eller flera faktorer som 

(förutsett att förståelsen av den teknologi och metod som nyttjas under den arkeologiska studien 

i fråga är korrekt) genom naturvetenskapliga studier visats vara korrekt. Att bidra med 

hypoteser/tolkningar kring resultaten ut av de naturvetenskapliga metoderna som nyttjas i en 

arkeologisk studie är dock viktigt då dessa resultat bör presenteras av arkeologen på ett sådant 

sätt att det kan relateras till en eller flera möjliga händelseförlopp som förklarar resultaten i 

fråga. Även om de hypoteser kring en studies resultat visar sig vara felaktiga i ljuset av framtida 

studier, av en eller annan anledning, så kvarstår resultaten av studien (förutsett att studien är 

korrekt genomförd) och bör kunna bidra till nya, förhoppningsvis mer korrekta hypoteser 

(Boulton et.al 2011, Psillos 1999). Författaren vill även understryka att denna inte ämnar 

kritisera post-processuella metoder och tolkning, utan snarare riktar sin kritik mot den post-

processuella paradigmens till synes kunskapsrelativistiska inställning till forntiden. 

 

Enligt författaren är det också viktigt att vid en empiriskt orienterad studie som denna, på ett 

eller annat sätt bidra med rådata som möjliggör och/eller förenklar för fortsatta studier kring 

det undersökta ämnet. Detta gör det inte bara möjligt att bygga vidare på tidigare studier utan 

möjliggör också för konstruktiv kritik utifrån, dessutom bidrar publiceringen av rådata också 

till att studien i fråga kan reproduceras vilket i sin tur bidrar till studiens trovärdhet samt bidrar 

med en transparens (Munafò et.al 2017, Wouters och Haak 2017) som alltid är eftersträvansvärt 
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i en vetenskaplig studie. På detta vis kan senare studier av liknande slag dra nytta av tidigare 

studier genom att bygga på resultat och/eller rådata från dessa (Wouters och Haak 2017, 

Murray-Rust 2008), på samma sätt som denna studie står på en grund utav tidigare studier 

angående NIR-spektroskopi, paleoekologi, statistik, 14C-metoden, PCA-modeller samt tidigare 

studier kring Västerbottens bronsålder, föremålstypologier och resursutnyttjanden. 

 

3.Tidigare forskning 
Lokalerna som ingår i studien valdes dels på grund ut av att fyndmaterialet från samtliga 

lokaler innefattade flathuggna kvartsitspetsar som är en typ av daterbar artefakt (Mjærum 2012) 

som kan placera samtliga lokaler någonstans inom tidsspannet neolitikum (4200–2000 f.Kr), 

epineolitikum (2000 – 800 f.Kr) till äldre metallålder (800 f.Kr – 200 e.Kr) (Baudou 1995, 

Mjærum 2012). Andra anledningen till att dessa lokaler valdes som huvudobjekt för studien 

var deras läge och spridning längst med Ångermanälven. 

 

Detta arbete bygger i stor del på tidigare studier och utvecklingen av NIR-spektroskopi, de 

senaste rönen om NIR-spektroskopi applicerat på mineralogiskt material är dock några av de 

mest gynnsamma för denna studie. Bland dessa finner man bland annat Koehler et.al (2002), 

Linderholm och Geladi (2014), Hosseininejad et.al (2006), och McArthur och Greensill (2006). 

Dessa studier med andra, har påvisat att NIR-spektroskopi ger goda resultat vid analyser av de 

kemiska komponenterna i mineralogiskt material vilket i sin tur skapar en grund för denna 

studie att stå på. Dock skall PCA-modellens introduktion av Pearson (1901) (bland andra) inte 

underskattas, på grund av sin betydelse för att de multidimensionella data som NIR-

spektroskopi resulterar i, skall kunna tolkas på ett övergripligt sätt. 

 

De typologiska dateringarna som genomförs i denna studie baseras på Mjærums (2012) studie 

där 751 flathuggna kvartsitspetsar från 269 lokaler som i sin tur är daterade med hjälp ut av 

14C-metoden och typologisk datering med hjälp av andra artefakter likt keramik som kunnat 

datera de stratigrafier och/eller kontexter som dessa spetsar upphittats inom. Materialet som 

Mjærums (2012) baserar sin studie på är uteslutande från sydöstra Norge och kan på så vis 

diskuteras hur dessa kan relateras till Västerbottens inland som undersöks i denna studie. Även 

tidigare studier i svensk arkeologi har kunnat placera dessa typer av flathuggna kvartsitspetsar 

i neolitiska och bronsålderssammanhang (Baudou 1995, Carlsson 2001). Även om en viss 

skillnad i tid skulle kunna återfinnas mellan dessa spetsar i sydöstra Norge och de som återvinns 
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i Västerbottens inland, så bör Mjærums (2012) studie kunna bidra med ett ramverk för de 

svenska spetsarna som kan komplettera eventuella 14C-analyser som genomförts på lokalerna 

som ingår i denna studie. Typologisk datering av detta slag är inte utan sina svagheter, på grund 

utav att varje enskild spets som dateras på detta vis, typbestäms utifrån den enskilde individens 

uppfattning av de olika spetsarna kan den typologiska indelningen av individuella spetsar varier 

beroende på den enskilde individ som genomför denna typ av datering.  

 

Tidigare studier kring typologiska dateringar av kvartsitföremål i Norrland har kunnat påvisa 

en övergång från kvarts till kvartsit mellan 2500–1600 f.Kr (Malmer 1962) samt att kvartsiten 

kom att dominera fyndmaterialet någonstans efter 1600-1400 f.Kr (Baudou 1977). Vilket 

överensstämmer med Mjærums (2012) studie kring dateringar av flathuggna kvartsitspetsar 

från sydöstra Norge. Detta skulle eventuellt kunna tala för att Mjærums (2012) typologiska 

datering av dessa typer av spetsar kan vara applicerbart även i Västerbottens inland. som 

undersöks i denna studie. Asbetskeramik som förekommer vid två av de fyndplatser som 

behandlas här (RAÄ 129:1 och RAÄ 553:1) har även kunnat placeras någonstans mellan 1300 

f.Kr till 200 e.Kr, vilket i sig skulle kunna bidra till dateringen av dessa fyndlokaler (Broadbent 

1978, Linder 1966). 

 

Studier av 14C-metoder och utveckling där av, har kunnat visa på brister i tidiga appliceringar 

av denna metod. Dels har problematik med felaktiga dateringar och nyttjandet av stora mängder 

material som gick åt till 14C-metoden i denna metods tidiga skede kunnat visas påverka 

resultaten och eventuellt också bidra med en betydligt yngre datering än provets egentliga ålder 

(Sten et.al 2000). Då det inte framgår om någon vedartsanalys gjort på de prover som 

presenteras i rapporterna från de arkeologiska undersökningarna av lokalerna som ingår i denna 

studie, bör också en försiktighet iakttas då resultaten av 14C-analyserna diskuteras. Eftersom 

ingen vedartsanalys presenteras kan det föreligga att dessa prover kan ha en hög egenålder 

(Hedman 2009) vilket skulle kunna betyda att dessa prover är betydligt äldre än de dateringar 

som presenteras i rapporterna. Detta innebär att de 14C-resultat baserade på träkolsprover som 

presenteras för de olika anläggningarna vid de lokaler som behandlas i denna studie bör iakttas 

med ett kritiskt öga. 

 

Många olika modeller har tidigare förslagits för funktionsbestämningar av arkeologiska lokaler 

(Binford och Binford 1966, Campbell 1968, Price 1987, samt Forsberg 1985), dessa modeller 

tenderar att bero på de olika typer av bosättningsmönster som invånare i ett område kan 
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uppvisa. Observationer av dagens jakt och samlar samhällen har bidragit till insikten att dessa 

typer av samhällen har en tendens att komma samman under bestämda tidpunkter under året 

för att senare splittra sig i mindre grupper och leva åtskilt från varandra under resterande delar 

av året (Baudou 1995). Forsberg (1985) använder sig av en kombination av Leacock (1969) 

Helm (1969) och Slobodins (1969) resonemang angående de sociala grupperingarna av 

bandsamhällen i den boreala zonen, som argumenteras vara applicerbart på Luleåälvens 

närområde under sten, bronsålder och förromersk järnålder för att förstår förflyttningsmönster 

och ekonomiska nyttjanden av närområdet (Campbell 1968, Forsberg 1988). Baserat på detta 

kan fyra olika typer av gruppindelning ha gjorts inom denna organisering av olika 

bosättningstyper. Den första av dessa gruppindelningar är den utökade familjen som skall ha 

hållit samman den största delen av året och nyttjat specifika resurser (Forsberg 1988). Detta 

bör enligt Forsberg (1988) kunna speglas av det arkeologiska fyndmaterialet och lokalernas 

storlek, därmed skall dessa lokaler ha varit små till ytan och uppvisa ett ensidigt fyndmaterial 

som representerar den ensidiga ekonomin vid lokalen, exempelvis många spetsar som kan som 

kan indikera en jaktstation. En alternativ bosättningstyp som även i detta fall bör påvisa en 

mindre lokal med ett ensidigt fyndmaterial, kan också vara en typ av aktivitetslokaler som kan 

ha fungerat som en boplats för en mindre grupp individer som nyttjat andra typer av resurser, 

exempelvis råmaterial till artefakttillverkning för att förse jägare med spetsar och större 

boplatser med nödvändiga verktyg. Dessa typer av aktivitetslokaler bör därmed uppvisa en hög 

grad av artefakter som påvisar bearbetning (Forsberg 1988), exempelvis förarbeten, avslag 

och/eller kärnor. 

 

Forsberg (1988) menar på att lokala grupper som skall ha bestått av 4–8 familjer, skall vid 

olika tillfällen ha sammanstrålat och eventuellt också försörjts i viss mån av de mindre 

jaktstationer. De lokala grupperna skall ha vistats vid så kallade basläger som skall kunna 

uppvisa en större variation av artefakter med anknytning till flera olika resursutnyttjanden samt 

konsumtion och artefakttillverkning (Forsberg 1988). Denna lokala grupp skall enligt Forsberg 

(1988) ha funderat som den centrala ekonomiska enheten bland fångstsamhällena i den boreala 

sonen. 

 

Den fjärde gruppindelningen inom denna ekonomiska modell som läggs fram av Forsberg 

(1988) skall ha bestått av flera lokala grupper som i sin tur bildat ett makroband. Detta 

makroband skall ha sammankommit under perioder under året då ett fåtal olika resurser skall 

ha varit nog för att föda en stor grupp individer, inom en så kallad samlingsboplats. 
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Samlingsboplatsen skall ha varit den största enheten och innefattat runt 150–300 individer, 

syftet med denna typ av boplats skall inte ha varit exploatering av naturresurser i sig, utan 

snarare ha motiverats av sociala interaktioner. Samlingsboplatser skall på grund av de många 

individerna som vistats inom dessa lokaler vara mycket stora till ytan och möjligen också 

uppvisa många olika aktiviteter i form av artefakter i det arkeologiska fyndmaterialet (Forsberg 

1988).  

 

4.Material 

Huvudmaterialet för denna studie är 6 fyndlokaler lokaliserade längst med Ångermanälven och 

dess källsjöar Vojmsjön och Malgomaj (Figur 1). RAÄ 977:1 och RAÄ 519:1 är lokaliserade 

längst med Vojmsjöns Norra strand och representerar i denna studie Vojmsjöns närområdet. 

Som representanter för Malgomajs närområdet valdes RAÄ 132:1 som är lokaliserade i 

Malgomajs norra ände, samt RAÄ 519:1 som är belägen i Malgomajs södra del, dessa lokaler 

valdes som representanter för detta området beroende på att fyndmaterialet från dessa, dels 

innefattade en stor andel kvartsitartefakter som lämpar sig för den typ av NIR-spektroskopi 

som nyttjas i denna studie (Linderholm och Geladi 2014), samt att det återfunnits flathuggna 

kvartsitspetsar som ansågs kunna typologiskt dateras med hjälp av Mjærum (2012). För att 

undersöka om någon skillnad kunde ses längst med Ångermanälven i Sydöst, valdes RAÄ 

399:1 som är belägen där Vojmsjöns och Malgomajs avrinningsområden rinner samman, 

längre sydöst valdes även RAÄ 129:1 för att representera en mer avlägsen lokal i 

Ångermanälvens älvsystem. Författaren har själv inte besökt lokalerna som ingår i denna 

studie, på grund ut av detta så baseras lägesbeskrivningarna för de olika lokalerna på 

observationer som beskrivs i respektive rapport från utgrävningarna ut av lokalerna. 
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Figur 1. Kartan visar de sex lokalerna RAÄ 977:1, RAÄ 553:1, RAÄ 132:1, RAÄ 519:1, RAÄ 399:1 och RAÄ 

129:1, som ingår i denna studie. (Kartan är hämtad av författaren, från FMIS 2017: 

http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html) 

 

 

I denna studie ingår kvartsitföremål som ingår i fyndmaterialet från de 6 lokalerna, valet att 

enbart använda kvartsitföremålen från lokalerna baseras på att tidigare studier av NIR-

spektroskopi (som denna studie använder sig utav som huvudmetod) har visats kunna ge goda 

resultat när denna metod appliceras på denna typ av mineralogiskt material (Koehler et.al 2002, 

Linderholm och Geladi 2014, Hosseininejad et.al 2006, McArthur och Greensill 2006). På 

grund av tidsbrist valdes andra mineralogiska råmaterial likt flinta och granit, som återfunnits 

inom de olika lokalerna, bort. Restmaterial likt avslag valdes också bort på grund ut av den 

stora mängd av denna typ av fynd som lokalerna uppvisar i sitt fyndmaterial och därmed inte 

kunde genomföras NIR-spektroskopi på, under den utsatta tiden för denna studie. Artefakter 

som makro och mikrospån som vid tillfälle återfunnits inom de arkeologiska lokaler som 
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behandlas i denna studie, uteslöts också då dessa typer av fynd tidigare påvisats kunna knytas 

till mesolitisk tid (Persson 2013) och därmed inte kan ses i samma kontext som de flathuggna 

kvartsitspetsar som denna studie behandlar. Mikrospån uteslöts även på grund av deras ringa 

storlek och det faktum att den typ av NIR-spektroskopi som nyttjas i denna studie, inte lämpar 

sig för artefakter av denna storlek då de inte täcker hela fotodiodsystemet i NIR-sonden och 

därmed kan släppa in för mycket bakgrundsljus, vilket i sin tur kan påverka resultatet av 

avläsningarna. 

 

4.1 Petrografisk beskrivning 

Föremålen från de 6 olika lokalerna som ingår i denna studie, består av kvartsit som är en 

metamorf bergart som bildas genom omkristalisering av kvarts-sandsten. I förstoring ser 

kornen i kvartsiten ut att ha smält samman, kornstorleken i kvartsit varierar vanligen mellan 2–

5 mm. Bergarten är hård och massiv, ofta vit eller ljus men färgen kan variera beroende på 

mineralinnehållet i kvartsiten. Huvudinnehållet i kvartsit är små korn av kvarts som fogats 

samman under högt tryck, lokala variationer i materialets komposition förekommer där titanit, 

zink och rutil, förenats med kvartskornen under loppet av genesen (Price och Walsh 2012). Då 

kvartsit slagits så påminner den slagna ytan om en typ av grovt glas och ger ofta skarpa kanter 

som många gånger gör denna typ av bergart lämplig för verktygstillverkning. 

 

4.2 Beskrivning av topografiska regioner 

Det undersökta området som omfattar Vilhelmina i Norväst och Ångermanälvens närområde 

ned till Åsele, delas in i två naturgeografiska områden. I den Nordvästra delen av området som 

ingår i denna studie, finner vi den nordliga boreala zonen (förfjällsregionen) som är den 

förfjällsregion som domineras av tall och barrskogar. I denna nordliga boreala förfjällsregion 

återfinns lokalerna RAÄ 977:1, RAÄ 553:1 vid Vojmsjöns Norra strand samt RAÄ 132:1 och 

RAÄ 519:1 längst sjön Malgomaj. Sydöst om den Norra boreala sonen går gränsen för den 

mellanboreala sonen som består av bergkulla slätter och barrskogsområden och vidsträckta 

myrområden (Abrahamsen et.al 1977), här återfinns lokalerna RAÄ 399:1 och RAÄ 129:1. 

 

4.3 RAÄ 977:1 

Vid inventering av Vojmsjöns stränder, som utfördes av Knut Tindberg år 1936–1939 samt år 

1941, framkom sju lokaler var av en av dessa var RAÄ 977:1, Hansbo 1:3, Vojmsjön, 
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Vilhelmina. Under loppet av år 1975–1976 grävdes RAÄ 977:1 ut, av Västerbottens 

länsmuseum i samband med projektet ”Arkeologiska undersökningar vid reglerade sjöar och 

vattendrag i Västerbottens län”, som finansierades av Arbetsmarknadsstyrelsen samt 

Västerbottens museum. Utgrävningen av RAÄ 977:1 motiverades av att lokalen i fråga var 

hotad av erosion orsakad av uppdämningen av Vojmsjön som genomfördes år 1958. RAÄ 

977:1 prioriterades då tidigare undersökningar av lokalen visat på intakta lagerföljder som 

ansågs lämpliga för lagervis utgrävning. Utgrävningen dokumenterades i 33*33cm stora rutor 

om ca 3cm tjocka skikt som följde den dåvarande markytans kurvatur. Med hjälp utav 

provschakt avgränsades lokalens yta till 150m², den sammanlagda ytan som grävdes under 

utgrävningstillfället för RAÄ 977:1 omfattade ca: 400m². Under utgrävningen av RAÄ 977:1 

samlades också 53 jordprover med 4m mellanrum i ett rutmönster över lokalen, in från den 

övre delen av B-horisonten, för fosfatanalys (Walukiewitz 1983). 

 

RAÄ 977:1 innefattade 6 anläggningar som skulle komma att tolkas som härdar (Eriksson 

2015, Walukiewitz 1983), dessa härdar var närmast rektangulära till formen, mätte ca 1,7–2,6m 

x 1m och var grupperade i två olika rader, var av den Västra gruppen var orienterad i Ö-V 

riktning och den Östra gruppen i N-S riktning, som kan ses på planritningen i Bilaga 1. Vid 

utgrävningstillfället av RAÄ 977:1 framkom sammanlagt 210 artefakter innefattande spetsar, 

förarbeten, kärnor, skrapor och retuscherade avslag, majoriteten av dessa föremål bestod av 

olika typer av kvartsit, men även föremål av olika typer av bergart samt en bit av slipad skiffer 

samt en spets av flinta framkom, till detta tillkommer också ca 20 000 avslag av kvartsit som 

var spridda runt de 6 härdarna (Eriksson 2015, Walukiewitz 1983). Senare studier av lokalen 

har med hjälp utav fosfat och MS-analyser kunnat konstatera att lokalens avgränsning sträcker 

sig längre norrut än vad man trodde vid tillfället för utgrävningen, de lagerföljder som 

observerades vid RAÄ 977:1 kunde även konstateras vara opålitliga på grund av den höga 

mängd silt som kunde ses i jordproverna tagna från lokalen och som där med talade för att 

jordarna i detta område innebar en hög risk för islyftning som kan ha omdeponerat det 

arkeologiska fyndmaterialet i en horisont som inte representerar den horisont som dessa 

artefakter ursprungligen deponerats i (Eriksson 2015). 

 

RAÄ 977:1 är lokaliserad vid den Norra stranden av den ca 5 mil långa och ca 1,5km breda 

Vojmsjön, som är en av källsjöarna i Ångermanälvens vattensystem. Lokalen var innan 

översvämning, lokaliserad på en terrass ca 35m från bergskammen av en kulle intill mellersta 
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delen av Vojmsjön, direkt intill högsta dämningslinjen 417 m.ö.h, ca 35m från bergskammen 

av kullen intill mellersta delen av sjön (Walukiewitz 1983). 

 

4.4 RAÄ 519:1 

1979 grävdes RAÄ 519:1, Nordansjön 1:4, Vilhelmina, ut som en del av projektet 

”Arkeologiska undersökningar vid reglerade sjöar och vattendrag i Västerbottens län”. RAÄ 

519:1 var innan uppdämningen av sjön Varris belägen på en flat halvö som stack ut från Varris 

västra strand mot öster. På grund av uppdämningen av sjön är lokalen numera helt täckt av 

vatten, dessvärre finns ingen planritning över lokalen publicerad. I samband med utgrävningen 

av RAÄ 519:1 observerades jordarten i området bestå av blockig morän, med sten mellan 10–

20 cm i storlek samt med förekomst av block uppemot 50cm. Intill lokalen låg en liten myr i 

vilkens kant ”järnutfällningar” påträffades. Målet med undersökningen var att totalundersöka 

lokalen då hela udden som RAÄ 519:1 var lokaliserad på var hotad av erosion orsakat av 

uppdämningen av sjön Varris (Melander 1980). 

 

Vid tillfället för utgrävningen av RAÄ 519:1 framkom två anläggningar som identifierades 

som en härd och en kokgrop. Härden var rund till formen och kantad med skärvsten, på grund 

av att härden kantats med skärvsten så misstänktes härden vara en sentida konstruktion 

exempelvis en samisk härd eller rester från röjningen i området som förekom på 1950-talet 

(Melander 1980). Under samt i härden påträffades 17 kvartsitavslag av olika sorter, dessa 

förmodades ha hamnat där innan härden anlades, vilket också talar för att härden inte hör till 

samma kontext som kvartsitartefakterna och avslagen som framkom under utgrävningen 

(Melander 1980). 

 

Kokgropen som påträffades ca 2,5 m från halvöns Nordvästra strandbrink, under utgrävningen 

av RAÄ 519:1, ansågs vara av ”enkel förhistorisk typ”. Intill kokgropen påträffades också sex 

separata koncentrationer av avslag bestående av kvartsit, i en halvcirkelformation runt 

anläggningen. I samma typ av halvcirkelformation återfanns även ett antal artefakter av 

kvartsit, till dessa hör också en förhållandevis stor andel kvartsitkärnor. Kokgropen mätte 

1,7*1,3 m med ett 0,1m tjockt skärvstenslager (omgiven av blekjord blandat med sot) i botten, 

den övre delen av stenpackningen bestod av större skärvsten medans den under delen bestod 

av mindre fraktioner av skärvsten. Under stenpackningen återfanns ett tunt sammanhängande 

kollager som låg på en ”relativt” plan botten med svängning upp mot kokgropens kanter. Under 
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kollagret påträffades ett blekjordslager och under detta återfanns ett anrikningslager. I kanterna 

av kokgropen påträffades även två avslag (fynd nr 17 och 29) som kan tyda på att kokgropen 

hör till samma kontext som avslagen och artefakterna som framkom under utgrävningen av 

RAÄ 519:1. Vid utgrävningen av kokgropen togs fyra kolprover för 14C-datering som ännu 

inte genomförts. Avslagen som framkom under utgrävningen dokumenterades i mängd och 

vikt inom meterrutor som lokalen delades in i (Melander 1980). 

 

Området runtom lokalen, som inte grävdes ut, plockades ren på alla avslag och föremål som 

återfanns, i ett försök att bidra med ett så komplett fyndmaterial som möjligt, under den korta 

tiden för utgrävningen som påverkades av den snabba höjningen av vattennivån i sjön Varris. 

Dessa föremål och avslag som återfanns i periferin av lokalen misstänks ha slängts bort 

och/eller ha städats bort från den centrala delen av lokalen i ett försök att hålla ytan fri från 

material som kan ha gjort ytan oangenäm att vistas på (Melander 1980). 

 

4.5 RAÄ 553:1 

Vid Vojmsjöns utlopp som omges av tre högre ”berg” med en höjd av 600 m.ö.h och som består 

av revsundsgranit, har rullstensåsen Vojm-åsen sin början och sträcker sig 8,5 mil i Sydöstlig 

riktning. Strax öster om sjön Bredselet (som rinner ut i Vojmåsen strax utanför Vojmsjöns 

avrinningsområde) återfanns RAÄ 553:1, Nyluspen 1:10, Vilhelmina kommun, Västerbottens 

län, som identifierats som ett boplatsområde. Under utgrävningen av lokalen som skedde i 

samband med projektet ”Arkeologiska undersökningar vid reglerade sjöar och vattendrag i 

Västerbottens län” år 1977, kunde dock 5 indelningar av området göras, dessa indelningar 

baserades på utbredningar av skärvsten på olika ytor inom det undersökta området. Inom 

boplatsområdet återfanns 10 separata anläggningar, en jordugn (A1) som daterats till yngre 

järnålder baserat på dateringar av anläggningar av samma typ, som tidigare återfunnits vid 

Vojmsjöns utlopp. En härd (A9) som påträffades vid undersökningen av RAÄ 553:1 kom att 

typologiskt dateras till 800–400 BP baserat på tidigare upptäckter av samma typ, samt 8 

kokgropar (A10 samt A2-A8) spridda inom lokalen som fått vitt skilda dateringar baserade på 

14C-metoden som applicerats på träkolsmaterial inhämtat från de olika anläggningarna vid 

tillfället av utgrävningen av RAÄ 553:1 (Spång 1983). 

 

Dateringarna av kokgroparna som framkom vid RAÄ 553:1 sträcker sig mellan 8180±80 BP 

till 2460±55 BP. Äldst av dessa anläggningar är A2 som daterats till 8180±80 BP och A8 med 
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dateringen 7580±115 BP, dessa anläggningar är avskilja från övriga anläggningar inom lokalen 

i och med att de ligger i den Östra delen av lokalen och är högst belägna av alla anläggningar. 

I samband med kokgroparna A2 och A8 återfanns mestadels föremål och avslag av kvartsit, 

enstaka avslag av skiffer förekom dock i båda fallen. Anläggning A4 kom att dateras till 

2120±50 BP, även här har en kokgrop av samma typ återfunnits på annat håll utanför lokalen 

som även denna daterats till samma period, vilket Spång (1983) argumenterar för att detta 

stärker trovärdigheten av 14C-dateringen av denna anläggning. Anläggningen A1 som också 

tolkades som kokgrop kom att dateras till 2460±55 BP, detta baseras på 14C-dateringar från en 

annan kokgrop vid RAÄ 180, Vilhelmina, som givit fynd av fiskben från gädda samt rikligt 

med avslag av kvartsit. De övriga kokgroparna från RAÄ 553:1 som innehöll förekomster av 

träkol, ben samt skärvsten, varierade i datering mellan 5270-4120 BP (Spång 1983). 

 

En trend observerades då dateringarna av anläggningarna lades i förhållande till respektive 

anläggnings höjd över havsnivå som kan ses på planritningen i Bilaga 2, denna trend pekar på 

att de äldre anläggningarna som återfanns inom lokalen RAÄ 553:1, tenderar att ligga högre 

upp över havsnivå jämfört med de yngre lokalerna. Spång (1983) menar att detta kan bero på 

att alnen minskar i området under perioden 6000 BP – 2000 BP och att detta möjligen kan ha 

bidragit till att strandlinjen blivit mer tillgänglig (Spång 1983). 

 

4.6 RAÄ 132:1 

Under år 1979-1980 undersöktes RAÄ 132:1, Stalonnäset 1:1, Vilhelmina socken och 

kommun, som är lokaliserad längst med den östra och södra stranden av den långsmala udden 

Stalonäset som ligger mellan två dalgångar intill sjön Malgomaj, som består av grus och 

isälvsmaterial (Wallin 1986, Lundberg & Sundström 1996). Utgrävningen av RAÄ 132:1 var 

en del av projektet ”Arkeologiska undersökningar vid reglerade sjöar och vattendrag i 

Västerbottens län”, syftet med utgrävningen var dels att samla in det arkeologiska 

källmaterialet från lokalen då lokalen likt så många andra hotades av kraftig erosion efter 

uppdämningen av Malgomaj, samt dels att samla in träkol för att kunna datera aktiviteterna 

inom lokalen (Lundberg & Sundström 1996). 

 

Vid undersökningarna av RAÄ 132:1 kunde 6 anläggningar inom lokalen identifieras, dessa 

anläggningar innefattade tre jordugnar, två härdar samt en kokgrop, den topologiska 

spridningen av anläggningarna kan ses på planritningen som upprättades över lokalen, denna 
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återfinns i två delar i Bilaga 3. De tre jordugnarna innehöll skärvsten och ett lager av träkol, i 

övrigt kunde inga artefakter återfinnas i och/eller runt dessa anläggningar. Den första av de tre 

jordugnarna som återfanns efter utgrävningen uppskattades ha mätt ca 2*1,5m och var oval till 

formen. Anläggningens utbredning kunde uppskattas utifrån en stenpackning bestående av ca 

0,1m stora skärvstenar, på grund av att bitarna från de spruckna skärvstenarna fortfarande vid 

utgrävningstillfället var sammanhängande kunde det konstateras att denna anläggning inte 

återanvänts eller störts efter användningstillfället. Denna jordugn daterades med hjälp utav 14C-

metoden, utförd på träkolsprover hämtade från anläggningen, vilket gav en datering av 

2124±265 BP (Lundberg & Sundström 1996). Den andra jordugnen som återfanns mätte ca 

1,7*0,8m, den tredje och sista jordugnen var den minsta av de tre och kunde begränsas till en 

yta av 0,9*0,4m. Även dessa innehöll ett träkolslager samt stenpackning, enbart den 

förstnämnda jordugnen kom dock att dateras (Lundberg & Sundström 1996). 

 

Första härden mätte 1,7*1 m och var orienterad i NÖ-SV riktning. Centrala delen av härden 

hade spår av skörbränd sten, bitar av fiskben och ett träkolslager, i en matris av en humös 

brunjord. I anslutning till den första härden återfanns också två kvartsitskrapor och en tresidig 

bit av flinta. Den andra härden framkom ca 1 m NV om den förstnämnda härden och mätte 0,6 

m i diameter samt var rund till formen. Denna härd var helt fylld med sten, alla stenar utom de 

yttersta var skörbrända, i denna anläggning kunde dock inga ben återfinnas. I anslutning till 

härden återfanns dock bitar av kvartsitavslag, det var dock tveksamt om avslagen hörde till 

samma kontext som denna anläggning (Lundberg & Sundström 1996). 

 

Kokgropen som återfanns vid RAÄ 132:1, mätte 1 m i diameter och var 0,35 m djup med en 

plan botten. Anläggningen innehöll en stenpackning med ca 0,1 m stora skörbrända stenar, en 

del av de skörbrända stenarna återfanns utanför anläggningen tillsammans med fragment av 

träkol. Största delen av den träkol som påträffades i anläggningen återfanns på ett djup av 0,25–

0,3 m, medans stenpackningen sträckte sig till botten av anläggningen. I och utanför kokgropen 

återfanns 111g brända ben, var av tre bitar kunde artbestämmas till älg. Under utgrävningen av 

kokgropen återfanns ett 0,03–0,05 m tjockt lager av rödbränt grus som tolkades som ett tecken 

på att man eldat i gropen, i anknytning till anläggningen återfanns ett antal kvartsitavslag, inga 

av avslagen återfanns dock djupare än på 0,2 m djup. 14C-dateringar gjorda på träkol uppsamlat 

från anläggningen gav en datering av 5880±215 BP (Lundberg & Sundström 1996). 
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Två verkstadsplatser återfanns i östra delen av lokalen, den norra av dessa verkstadsplatser var 

lokaliserad i kanten av en stenpackning bestående av skörbränd sten, här återfanns också bitar 

av träkol och enstaka fynd av brända ben. 14C-analyser på träkolsprover från denna anläggning 

gav en datering av 3470±155 BP. Vid den södra verkstadsplatsen återfanns ingen anläggning, 

här återfanns en yta på 52 m² som gav fynd av kvartsitavslag som vid utgrävningen tolkades 

enligt NTB´s avslagsdefinition som typ B7b, som är en typ av tunna avslag som kan kopplas 

till produktion av flathuggna kvartsitspetsar (Lundberg & Sundström 1996). 

 

4.7 RAÄ 399:1 

Boplatsen RAÄ 399:1 Vilhelmina SN, ligger på en ca 40 m lång bukt ungefär 300 m uppströms 

från Volgsjöforsen, på en 5–7 m bred, sandig strand. Vid tillfället för utgrävningen av lokalen, 

var området var bevuxet med tallskog och albuskar. Lokalen kunde avgränsas i nordost på 

grund av en brant bergsklack i denna delen av området, i sydväst var lokalen exponerad mot 

Volgsjön. Vid utgrävningstillfället mellan år 1978–1981, kunde sex separata anläggningar 

identifieras var av 5 av dessa tolkades som härdar och en anläggning med osäker funktion 

(Riksantikvarieämbetet 1990, Roslund-Forenius 1993). Dessvärre upprättades ingen 

planritning över lokalen då RAÄ 399:1 grävdes ut. 

 

Tre av de härdar som kunde identifieras vid tillfället för utgrävningen var rundade till formens 

och mätte mellan 1,2 – 1,05 m i diameter. De två andra härdarna var oregelbundna till formen 

och mätte 1,2 m i diameter. Samtliga anläggningar som tolkats som härdar bestod av stenar i 

storlekar mellan 0.1–0,5 m, stenpackningarna låg i samtliga fall på ett träkolslager eller ett sot 

och/eller träkolsblandat underlag (Roslund-Forenius 1993). 

 

Anläggningen som inte kunde funktionsbestämmas mätte 1,5 m i diameter och var 0,3 m till 

höjden. Till formen var anläggningen rund och bestod av en stenpackning av flata stenar som 

mätte mellan 0,2–0,4m. Stenpackningen låg i detta fall över en välvd jordpackning som 

beskrivs som ett mycket fett jordmaterial som var svart till färgen med spår av sot. Från det 

feta jordmaterialet togs ett bulkprov för makrofossilanalys som kom att visa på spår av fiskben. 

Med hjälp utav 14C-analys kom denna anläggning dateras till 1080 e Kr (Roslund-Forenius 

1993). 
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4.8 RAÄ 129:1 

Strax uppströms från Kvällån ligger RAÄ 129:1, Åsele SN, längst Ångermanälvens strand i en 

brant slutning av en ca 3 m hög brink. Vid inventeringen av området år 1974–1975, framkom 

skärvsten och avslag vid strandkanten Söder om lokalen. Då lokalen undersöktes år 1978–

1981, grävdes 65 provrutor ut inom en yta av 400*40 m, av dessa 65 provrutor framkom fynd 

i 22 av dessa, ingen planritning upprättades över RAÄ 129:1 då denna lokal grävdes ut. Under 

undersökningen framkom även två härdar, ena härden var rund till formen och kantad med 

jämnstora stenar, den andra anläggningen var avlång och mätte 3*1 m, den sistnämna 

”långhärden” var fylld med en stenpackning av skörbränd sten, träkol och sot. Anläggningarna 

funna vid lokalen dateras till 400–600 e Kr (Roslund-Forenius 1993). 

 

Fyndmaterialet innefattade bland annat 14 kvartsitspetsar, ett stort antal skrapor och 

retuscherade avslag samt ett stort antal kärnor. Det arkeologiska fyndmaterialet var 

dominerande av kvartsit till råmaterialet, men även avslag och föremål av rosenkvarts förekom 

inom lokalen (Roslund-Forenius 1993). 

 

5.Metod 

Genom att samla in NIR-spektroskopiska data från kvartsitföremål upphittade inom 6 olika 

arkeologiska lokaler längst med Åseleälven, Vojmsjön och Malgomajs närområde och studera 

resultaten i PCA-modeller skapade med hjälp ut av multivariantanalys-programvaran Evince 

(2017), försöker denna studie närma sig de olika lokalernas resursutnyttjande under neolitikum 

till bronsåldern i Västerbottens inland. Med hjälpt av PCA-modeller jämförs sedan resultatet 

av de NIR-spektroskopiska mätningarna på de olika artefakterna för att sedan ställa detta emot 

de olika typerna av artefakter som dessa mätningar är gjorda på, för att se om eller hur 

råmaterialet i olika typer av artefakter skiljer sig åt. Med hjälp av detta är det teoretiskt möjligt 

att skilja på lokala råmaterial som bör representeras av artefakttyper som representerar 

produktion vid de olika lokalerna, exempelvis förarbeten som är ett exempel på en artefakttyp 

som är under produktion vid tillfället av deposition. Detta studeras sedan utifrån de olika 

lokalernas spridning i det arkeologiska rummet för att undersöka om paralleller kan dras mellan 

de olika lokalerna beroende på valen av råmaterial och lokalernas spridning. En tolkning av de 

olika lokalernas karaktär görs sedan utifrån de olika fyndmaterialens sammansättning av olika 

artefakttyper, anläggningar och storlek, för att undersöka om detta kan ha påverkat eventuella 

skillnader i val av råmaterial. Spridningen av anläggningar och artefakter samt olika typer där 
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av tolkas också för att undersöka om artefakter från olika områden inom de olika lokalerna kan 

anses tillhöra samma kontext och på så vis hjälpa den typologiska dateringen av 

kvartsitspetsarna funna vid respektive lokal. 

 

De 6 lokaler som ingår i studien dateras utifrån typologierna av spetsar från de olika lokalerna 

för att bidra med alternativa dateringar till eventuella 14C-dateringar som tidigare genomförts 

på lokalerna i fråga. Denna typologiska datering av kvartsitspetsarna från lokalerna baseras på 

Mjærums (2012) studie av spetsar av samma typ som återfunnits inom alla lokalerna som 

behandlas av denna studie, nämligen flathuggna kvartsitspetsar. Mjærum (2012) använder sig 

av 751 pilspetsar från 269 olika lokalers i Sydöstra Norge, som daterats med hjälp utan 14C-

metoden samt andra daterbara fynd likt keramik, klubbhuvuden, skäror och bronsdolkar, funna 

i samma kontext som kvartsitspetsarna som behandlas i denna studie. 

 

5.1 NIR-spektroskopi 

NIR-spektroskopi är en icke-förstörande metod som analyserar det nära infraröda spektrumet 

(vanligen definierat som spektrumet mellan 700 nm till 2500 nm, i det elektromagnetiska 

spektrumet) för att identifiera kemiska komponenter i olika typerna av prover (Blanco och 

Villarroya 2002). Denna metod använder sig utav lampor som bland annat ger ifrån sig NIR-

våglängder som reflekteras på provet i fråga. Därefter mäts den strålning som reflekteras från 

provet, av ett ”fotodiodsystem” inuti sonden, denna information lagras sedan i exempelvis en 

laptop för fortsatt analys. Den infraröda strålningen som detekteras med hjälp av sonden, 

relateras sedan till de ämnen som provet i fråga består av, detta resulterar i olika hög grad av 

absorption inom de olika spektra beroende på provets olika beståndsdelar. De olika värdena 

inom det infraröda spektrumet kan därmed ses som en typ av fingeravtryck för varje enskilt 

prov (Linderholm och Geladi 2014).  

 

Under loppet av denna studie användes NIR-sond av typen ”JDSU 1700 micro NIR”, som 

tillhandahölls av MOBIMA-projektet (Mobile Imaging in Archaeology) i samarbete med MAL 

(MiljöArkeologiska Laboratoriet vid Umeå universitet), med ett spektralt omfång på 908–1676 

nm. Denna sond är handhållen och därmed också portabel teknologi, med inbyggd belysning 

och ”128 pixel InGaAs fotodiodsystem” (JDS 2014). Tack vare NIR-teknologins icke-

förstörande natur tillät Västerbottens museum författaren att genomföra denna studie på 

arkeologiskt källmaterial från deras samlingar. Den portabla NIR-sonden underlättade också 
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förloppet av denna studie då det var möjligt att medföra sonden till museet och arbeta nära 

samlingarna i stället för vice versa. Ännu en anledning till att denna typ av spektroskopisk 

analys användes (förutom dess icke-förstörande och portabla natur) var att denna typ av NIR-

spektroskopisk sond har en mycket snabb och smidig datainsamling då sonden läggs mot provet 

för att sedan ta avläsningar från provet i fråga, under loppet av ca 2 sekunder (JDS 2014). 

Denna snabba datainsamling gjorde det också möjligt att ta tre avläsningar från varje prov för 

att dels försäkra att någon av avläsningarna inte blev korrupt av användarfel och/eller tekniska 

orsaker. De tre avläsningar som togs från varje prov gjorde det dessutom möjligt att skapa ett 

medelvärde mellan de tre avläsningarna tillhörande varje prov för att bidra med ett mer 

statistiskt representativt resultat för råmaterialet i varje enskild artefakt (Linderholm och Geladi 

2014). 

 

NIR-spektroskopiska analyser av det slag som används i denna studie har dock sina nackdelar, 

den första av dessa är att mindre föremål och/eller ojämna föremål som inte täcker hela 

fotodiodsystemet kan bidra till att ljus från omgivningen tas upp. Detta kan i sin tur innebära 

att avläsningar från sådana prover innehåller ”brus”, som också kan störa PCA-modellerna 

gjorda på dessa data. En annan nackdel är att ojämna ytor av kristallint material likt 

mineralogiskt material kan bidra till att ljuset från belysningen i sonden, studsas och därmed 

avleds från fotodiodsystemet (Stenberg et.al 2010). Ljuset som avleds från fotodiodsystemet 

innebär att vissa data angående den kemiska sammansättningen i provet kan gå förlorad 

och/eller att ration av de kemiska komponenterna i provet blir missreppresenterade i dessa data 

(Andersen, Wedelsbäck och Hansen 2013, Stenberg et.al 2010, Workman et.al 2014). 

 

Då NIR-spektroskopi plockar upp kemisk information från ytan som undersöks (Stenberg et.al 

2010) så är det också viktigt att vara nog med att provet är fritt från damm och stoft som kan 

påverka de NIR-spektroskopiska resultaten. Därför användes en mjuk pensel för att rengöra 

varje artefakt innan de avlästes med NIR-sonden. Sondens lins rengjordes också med jämna 

mellanrum, med hjälp utav rena pappersdukar och pensel för att undvika stoft och damm som 

skulle kunna påverka resultatet av avläsningarna. 

 

5.2 PCA-modeller 

För att förstå de komplexa NIR-spektroskopiska resultaten, används i denna studie PCA-

modeller (Principal Component Analysis). Med hjälp utav de olika variablerna 
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(komponenterna) som de NIR-spektroskopiska avläsningarna resulterar i är det möjligt att 

plotta dessa i en tvådimensionell ”score plot” där X, Y och Z representeras av olika 

komponenter, på detta vis representerar den tvådimensionella score plotten ett tredimensionellt 

rum som samtliga prover orienteras i. Första komponenten (PC1) i PCA-modellen, 

representerar således X och den största variationen mellan proverna, därefter orienteras den 

andra komponenten (PC2) ortogonalt (detta representera i sin tur Y) i förhållande till den första 

komponenten och representerar den näststörsta variationen i respektive data. Slutligen 

orienteras den tredje komponenten (PC3) i förhållande till de två andra komponenterna på så 

vis att dessa representerar Z i ett tredimensionellt rum. Med hjälp av detta kan den 

tvådimensionella score plotten och de prover som är projicerade i denna, representera 

provernas position i ett tredimensionellt rum (Jolliffe 2002). I fallet av NIR-spektroskopiska 

data så representerar PCA-modellens spridningsmönster (även kallat kluster) de kemiska data 

som NIR-sonden fångat upp. Genom att använda PCA-modeller så kan på detta vis 

svårbeskrivlig data med många variabler (likt NIR-spektroskopiska data) beskrivas på ett 

överskådligt sätt. Med hjälp av PCA-modeller är det med andra ord möjligt att identifiera 

kluster i PCA-modeller som i fallet av NIR-spektroskopiska data representerar den kemiska 

kompositionen i proverna.  

 

Då PCA-modellerna som ingår i denna studie skapades så användes ingen UV-scaling (Unit 

Variance scaling), detta beror på att UV-scaling använder sig av en metod som beräknar 

variansen av ett datasett för att sedan ta kvadratroten ur detta värde för att få fram 

standardavvikelsen för respektive datasett (Eriksson et.al 2013). På detta vis kan likheter och 

olikheter mellan datapunkter i ett datasett framhävas, på grund av PCA-modellers känslighet 

för skalning kan detta ändra på modellen och eventuellt kan detta också bidra till en förändring 

av de klusterbildningar i PCA-modellen som skulle kunna vara relevanta för analysen av 

datasett som behandlas i denna studie. Tack vare att NIR-spektroskopiska data (av den typ som 

behandlas i denna studie) använder en och samma enhet för att uttrycka samtliga variabler, så 

är skalning av denna typ inte nödvändigtvis ett måste för att analysera data av denna typ i en 

PCA-modell (Eriksson et.al 2013). 

 

Centering användes i samtliga PCA-modeller som presenteras i denna studie. Centering är en 

normaliseringsmetod som ofta används vid kemometriska analyser av NIR-data (Ozaki, 

McClure och Christy 2007). Med hjälp utav centering kan NIR-data centreras i tvådimensioner, 

exempelvis i score plots från PCA-modeller. Med andra ord så kan centering användas för att 
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justera data för att passa in i den centrala delen av ett koordinatsystem (Ozaki, McClure och 

Christy 2007, Raschka 2014), i detta fall i score plotten. Detta sker genom att medelvärdet av 

en given variabel subtraheras från samtliga variablerna inom varje spectra så att samtliga 

variabler i dessa data, sprids över ett gemensamt medelvärde av noll, vilket i sin tur underlättar 

att utvärdera om skillnaderna mellan de olika proverna beror på faktiska variationer mellan 

dessa data eller beror på brus (Riviére och Myhra 2009). För mer information kring centering 

som normaliseringsmetod så hänvisas läsaren till Raschka (2014) Ozaki, McClure och Christy 

(2007) samt Riviére och Myhra (2009). 

 

Eftersom mycket brus kunde ses i de loading lines som skapades utifrån PCA-modeller på 

samtliga artefakter som ingick i denna studie, vilket kan ses i Figur 2, togs frekvenserna under 

1013,404 nm bort då dessa ansågs kunna störa PCA-modellen. Då samtliga frekvenser under 

1013,404 nm tagits bort kan betydligt mindre brus ses i loading lines från dessa resultat, ses i 

Figur 3, även om det står klart att en hel del brus kvarstår i dessa data. 

 

 

Figur 2. Loading lines från PCA-modellen baserad på samtliga fynd med modifikationen ”Centering”, skapad i 

Evince (2017). 
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Figur 3. Loading lines från PCA-modellen baserad på samtliga fynd med modifikationen ”Centering”, skapad i 

Evince (2017), efter att frekvenserna under 1013,404 nm tagits bort. 

 

5.3 Klassificeringsmetod 

I syfte att utvärdera och klassificera de kluster som kunde ses i 3:e och 5:e komponenten utifrån 

PCA-modellen skapad på samtliga artefakter som ingick i denna studie, så användes SIMCA-

metoden (Soft Independent Modelling of Class Analogies) i multivariat analys programmet 

Evince (2017). SIMCA-metoden är en populär klassificeringsmetod i kemometri som lämpar 

sig väl för hög-dimensionella data (likt de NIR-spektroskopi resulterar i) (Branden och Hubert 

2004) vilket gör denna metod användbar för denna studies ändamål. Klassificering av kluster i 

PCA-modellen, med hjälp av SIMCA går till på följande sätt, då tydliga kluster kan ses i PCA-

modellen så väljs ett antal dataposter som ingår i dessa kluster ut och klassificeras manuellt 

beroende på vilka kluster de anses tillhöra (Branden och Hubert 2004), detta resulterade i 61 

datapunkter (20 från kluster A, och 41 från kluster B) som valdes ut för denna studies ändamål, 

dessa data presenteras i tabell i Bilaga 4. Detta tillåter också att dessa observationer delas in 

beroende på andra komponenter än den 1:a och 2:a komponenten (i detta fall 3:e och 5:e 

komponenten), dessa data fungerar i sin tur som en form av träningsdata (Branden och Hubert 

2004). De klasser som definieras utifrån vad som kan ses i PCA-modellen behandlas sedan av 
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SIMCA-modellen som separata PCA-modeller för varje klass, SIMCA bestämmer där efter hur 

många komponenter som behövs för att förklara dessa observationer. Detta genomfördes i 

denna studie automatiskt med hjälp ut av programvaran Evince (2017) genom att utelämna 

sektioner av data från PCA-modellen som sedan estimeras med hjälp av SIMCA, resultatet av 

detta jämförs sedan med de faktiska värdena. De komponenter som ger lägst felmarginal 

används sedan för att utföra SIMCA. De faktiska värdena jämförs sedan med estimeringarna 

som utfördes, summan av felkalkyleringarna i kvadrat räknas sedan ut för dessa data. Där efter 

delas denna summa på den initiala summan i kvadrat, detta dras sedan ifrån 1 vilket ger Q2-

vädert som representerar felmarginalen och den utförda modellens prognosförmåga (Branden 

och Hubert 2004, Ballabio och Todeschini 2009). Generellt sett så anses ett Q2-värde av 

Q2>0,5 vara ett godtagbart resultat, medans Q2>0,9 kan anses vara utomordentligt resultat 

(Eriksson et.al 2013). Därefter tilldelas en klasstillhörighet till de övriga punkterna i den 

globala (det vill säga ursprungliga) PCA-modellen, beroende på de etablerade kategoriernas 

form och mittpunkt i de nya PCA-modellerna som skapats för varje enskild etablerad kategori. 

Detta innebär också att en datapost kan tillhöra flera klasser samtidigt (Branden och Hubert 

2004, Lavine 2012, Ballabio och Todeschini 2009). För mer ingående och detaljerad 

beskrivning av SIMCA-metoden så hänvisas läsaren till Branden och Hubert (2004), Lavine 

(2012), Ballabio och Todeschini (2009) och Esbensen et.al (2001). 

 

5.4 Typologisk datering 

Mjærums (2012) studie presenterar olika dateringar av kvartsitspetsar från Sydöstra Norge, 

baserat på 14C-dateringar och typologiska dateringar av olika kontexter som en mängd olika 

kvartsitspetsar av olika typer återfunnits inom. Detta har i sin tur lett till att dessa dateringar 

sedan relaterats till olika tidsspann som relateras till de olika typerna av spetsar som återfunnits 

inom dessa kontexter. För varje spetstyp presenteras sedan en period av tid då de olika spetsarna 

varit i bruk, med hjälp av dessa tidsspann är det möjligt att datera olika lokaler och/eller 

kontexter utifrån vilka typer av spetsar som återfunnits. Detta möjliggör två olika dateringar 

för varje enskild kontext, förutsatt att två eller flera typer av flathuggna pilspetsar av denna typ 

återfinns. 

 

De två olika dateringarna som kan tillskrivas en och samma kontext beror på om de spetsar 

som dateringen baseras på kan sägas kommer från en och samma tidpunkt. Kan lokalen i fråga 

med säkerhet sägas ha använts under en enda kort period så kan de spetsarna från lokalen bidra 
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till ett kortare tidsspann för nyttjande av lokalen, än vad varje enskild spets påvisar i Mjærums 

(2012) studie. Resonemanget bakom detta är att om spetsarna nyttjats samtidigt så bör de äldsta 

dateringarna av den spets som senast togs i bruk representera den tidigaste dateringen av 

lokalen. Följaktligen kan den yngsta dateringen av den typ av spets som slutade användas 

tidigast och som återfunnits inom samma lokal sägas representera den yngsta möjliga 

dateringen av lokalen. Detta bidrar till ett nytt tidsspann som är snävare än de perioder då varje 

enskild typ av spets var i bruk. 

 

Då en lokal inte med säkerhet kan sägas ha varit i bruk under en och samma period utan 

möjligen kan ha återanvänts under mång hundra eller kanske tusentals år så kommer den 

typologiska dateringen av lokalen i fråga, resultera i en längre period av nyttjande än de 

tidsspann som varje enskild typ av spets nyttjats individuellt. Då lokalen kan ha återanvänts 

under två eller flera perioder är det möjligt att de spetsar som återfinns inom lokalen inte har 

nyttjats under en och samma tid och att den äldsta typen av spets som återfunnits kan ha 

deponerats innan den yngre spetstypen varit i bruk och vise versa. Därmed måste den äldsta 

dateringen av de två (eller fler) olika spetstyperna användas som tidigast möjliga datering för 

den hypotetiska lokalen. Detta innebär även att den spetstyp som har yngst datering kommer 

utgöra baslinjen för den yngsta dateringen av när lokalen fortfarande kan ha varit i bruk. Med 

hjälp av denna variant av den typologiska dateringen kan resultatet bli ett längre tidsspann än 

för varje enskild spetstyp för sig själv. 

 

5.5 Kalibrering av 14C-analyser 

För att kunna jämföra 14C-resultaten som presenterades för de olika anläggningarna från RAÄ 

553:1 och RAÄ 132:1 gjordes en kalibrering av dessa resultat med hjälp utav datorprogrammet 

OxCal (Ramsey 2017). På grund utav att 14C-analyserna gjordes på träkol från de olika 

anläggningarna användes ingen ”sample age” då egenåldern på det trä som detta träkol kom 

ifrån är okänt. Resultatet av dessa dateringar presenteras i σ2 med en sannolikhet på 95,4% och 

är baserade på kalibreringskurvan IntCal13. Beslutet att använda σ2 snarare än σ1 i denna 

studie, baserades på att σ2 har en högre sannolikhet än σ1, men med en lägre precision (Talma 

och Vogel 1993, Taylor och Bar-Yosef 2016), precisionen ansågs i detta fall mindre väsentlig 

då egenåldern från proverna är okända vilket också bidrar med en osäkerhet kring resultatens 

precision. För att underlätta en jämförelse mellan de typologiska dateringarna av de spetsar 
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som förekommer vid de olika lokalerna som ingår i denna studie så skapades Tabell 1 utifrån 

de kalibrerade dateringarna och de typologiska dateringarna. 

 

 

Tabell 1. Uppställning av resultaten av de typologiska dateringarna baserade på kvartsitspetsarna från 

respektive lokal och de kalibrerade 14C-resultaten, samtliga värden i tabellen är ”f.Kr”. * Dessa typologiska 

dateringar är baserade på att samtliga spetsar representera en specifik period av bosättning. ** Typologiska 

dateringar som förutsätter att spetsarna från lokalerna inte representerar samma period av bosättning. 

 

5.6 Funktionsbestämning av lokalerna 

I syfte att funktionsbestämma de olika lokalerna ställdes samtliga föremål upp i Tabell 2 baserat 

på typbestämmningar av artefakterna hämtat från Västerbottens museums databas, utifrån antal 

fynd och grävd yta i m². Observera att detta material innefattar artefakter av även andra 

råmaterial än de av kvartsit som ingår i den NIR-spektroskopiska delen av denna studie. Här 

togs och makrospån bort då dessa är typiska för paleolitikum och mesolitikum (Sjögren 1991, 

Forsberg 1988, Persson 2013) och ansågs därför inte tillhöra samma kontext som de flathuggna 

kvartsitspetsar som denna studie behandlar. Även fynd av myrmalm togs bort från tabellen då 

detta inte kan anses som ett verktyg, även om denna typ av fynd kan säga något om 

resursutnyttjande vid lokalen. Mer moderna fynd av Spik och bössflinta avlägsnades, då dessa 

är tydligt moderna och därmed inte bör ses ur den kontext som denna studie ämnar undersöka. 

Oidentifierade föremål av metall och bergart togs också bort då dessa inte ansågs kunna bidra 

till tolkningen av lokalerna på grund av att användningsområdet för dessa artefakter inte kunde 

identifieras. Notera att typbestämningen av artefakter som visas i Tabell 2 är helt och hållet 

baserad på hur dessa föremål är tolkade då dessa lades in i databasen, därmed kan föremålstyper 

med flera olika benämningar nämnas under flera olika sakord (exempelvis stötkantskärna och 

bipolär kärna). Eftersom författaren inte vet den exakta anledningen till att en eller annan 

benämning valts till en artefakt men inte en annan (möjligen på grund av att dessa lagts in i 
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databasen under olika tillfällen och/eller av olika personer), så presenteras dessa separat i 

Tabell 2. 

 

 

Tabell 2. Tabellen visar på variationen av föremålstyper vid de olika lokalerna som ingår i denna studie, samt 

storleken av de olika lokalerna i m². * Denna lokal är grävd i 65 separata 1x1 m rutor över en 40x400 m stor yta, 

var av 22st av dessa var fyndförande. ** Antalet avslag som återfanns är en grov uppskattning hämtade från 

Walukiewitz (1983). Observera att de artefakter som visas i tabellen även utgör de föremål av andra bergarter än 

kvartsit som de NIR-spektroskopiska data som behandlas i denna studie är baserat på. 

6.Resultat 

De NIR-spektroskopiska rådata som denna studie resulterar i presenteras separat i Bilaga 5 i 

form av Excelfil för att bidra med transparens genom att möjliggöra reproducering av de 

resultat som presenteras i detta stycke samt för att underlätta för fortsatta analyser av dessa 

rådata (Wouters och Haak 2017). Observera att samtliga PCA-modeller som presenteras nedan, 

är skapade i multivariat analysprogrammet Evince (2017). 
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6.1 Typologiska dateringar 

De typologiska dateringar som presenteras här, gjordes på de spetsar från respektive lokal som 

fortfarande kunde visa på basens form och formen på spetsens mittpunkt då dessa är de 

avgörande faktorer som kan visa på vilken undertyp av flathuggen pilspets som varje enskild 

spets kunde identifieras som av författaren enligt Mjærum (2012). Här presenteras även en 

alternativ datering då det är oklart om de olika lokalerna som ingår i denna studie, använts 

under en kort period eller om de återanvänts under en längre tid, alternativt flera tillfällen. I 

Tabell 3 visas en uppställning av de olika spetsarna tillhörande de olika lokalerna samt vilken 

typ de ansågs tillhöra enligt författaren, dateringen av dessa spetstyper kan ses i Figur 4. 

 

 

Tabell 3. Tabellen visar översiktligt antalet av de olika typerna av spetsar som återfanns inom de olika lokalerna 

samt antalet spetsar som inte kunde identifieras. * Dessa spetsar kunde inte dateras på grund av 

fragmenteringsgraden av dessa. 

 

 

Figur 4. Kronologisk typologisk sekvens över bifaciala spetsar i SÖ Norge, hämtad från Mjærum (2012;132) av 

författaren. 
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Det arkeologiska materialet från RAÄ 132:1 kunde visa på två spetsar som av författaren 

ansågs tillhöra typ G i Mjærums (2012) typologiska system, samt en spets av typ C. Enligt 

Mjærums (2012) studie kan spetsar tillhörande typ G dateras till 1500 f.Kr – 200 f.Kr och 

spetsen av typ C kan baserat på samma typologi anses tillhöra någonstans mellan 2400 f.Kr -  

1100 f.Kr. Förutsatt att lokalen i fråga använts under en kort period och de olika spetsarna 

därmed kommer från en och samma period av bosättning, kan lokalen argumenteras tillhöra 

någonstans mellan 1500 f.Kr - 1100 f.Kr. Om lokalen däremot återanvänts under en längre tid 

så kan dock den typologiska dateringen av lokalen enbart visa på att lokalen använts vid ett 

eller flera tillfällen, någonstans mellan 2400 f.Kr – 200 f.Kr. (Mjærums 2012). 

 

I fallet av RAÄ 129:1 så förekom tre spetsar som var i nog gott skick för att kunna dateras, här 

ansågs samtliga spetsar tillhöra typ G. Detta ger i sin tur RAÄ 129:1 en datering mellan 1500 

f.Kr – 200 f.Kr baserat på den period då typ G var i bruk enligt Mjærums (2012) studie, 

oberoende på om lokalen i fråga har nyttjats vid ett eller flera separata tillfällen. 

 

RAÄ 519:1´s arkeologiska fyndmaterial innehöll enbart en spets som var i nog gott skick för 

att typologiskt dateras, detta innebär också att denna datering har en högra grad av osäkerhet 

än andra lokaler som presenterats här. Den pilspets som kunde identifieras ansågs dock vara av 

typ G, vilket kan placera RAÄ 519:1 någonstans mellan 1500 f.Kr - 200 f.Kr (Mjærums 2012). 

 

Två spetsar som återfanns inom RAÄ 553:1 hade kvar sin bas och nog mycket av pilspetsens 

”blad” för att kunna placera båda dessa spetsar i kategori G. Därigenom kan även denna lokal 

dateras till 1500 f.Kr - 200 f.Kr baserat på Mjærums (2012) studie, oberoende av om denna 

lokal befolkats vid flera olika tillfällen eller om denna lokal representerar en enda period av 

bosättning. 

 

RAÄ 977:1´s arkeologiska fyndmaterial innehåller en ovanligt stor mängd spetsar vilket 

beroende på tolkning av lokalen som högst tillfällig lokal eller som flitigt återanvänd under 

olika tillfällen kan ge en stor inverkan på den typologiska dateringen av lokalen. Inom RAÄ 

977:1 återfanns 22 spetsar av typ G, en av typ D och en av typ E. Baserat på Mjærums (2012) 

studie, kan detta peka på att lokalen kan dateras till någonstans mellan 1100 f.Kr – 700 f.Kr, 

om lokalen anses ha varit bebodd under ett enda tillfälle, alternativt 1600 f.Kr – 200 f.Kr om 

lokalen tolkas som återanvänd under en längre period. 
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I det arkeologiska källmaterialet från RAÄ 399:1 kunde en spets av typ C, med en datering till 

2400 f.Kr – 900 f.Kr, samt tre spetsar av typ G, som enligt Mjærums (2012) studie förekommit 

mellan 1500 f.Kr – 200 f.Kr. Detta kan förutsatt att dessa spetsar härstammar från samma 

period av bosättning, placera lokalen någonstans mellan 1500 f.Kr – 900 f.Kr. Skulle dessa 

spetsar däremot inte härstamma från samma period av bosättning så kan de möjliga perioderna 

av bosättning vid RAÄ 399:1 expanderas till någonstans mellan 2400 f.Kr – 200 f.Kr. 

 

6.2 Kalibrerade 14C-data 

Resultaten av de kalibrerade 14C-dateringarna som gjordes i OxCal (Version 4.3) baserat på 

IntCAL113 och σ2 med en sannolikhet på 95,4% (Ramsey 2017), från RAÄ 553:1 lyder som 

följer. Anläggning A1: 764 f.Kr Cal – 413 f.Kr Cal (notera att anläggning A1 är typologiskt 

daterad, baserat på en snarlik anläggning från RAÄ 180, på vilken denna datering är gjord), 

anläggning A2: 7466 f.Kr Cal – 7040 f.Kr Cal, A4: 235 f.Kr Cal – 37 f.Kr Cal. A8: 6652 f.Kr 

Cal – 6217 f.Kr Cal. 

 

De kalibrerade 14C-dateringarna från RAÄ 132:1 kunde placera jordugnen inom spannet av 

802 f.Kr Cal – 417 f.Kr Cal, kokgropen funnen inom lokalen placeras utifrån de kalibrerade 

14C-dateringarna någonstans mellan 5234 f.Kr Cal – 4340 f.Kr Cal. De 14C-dateringar som 

gjordes på träkol från skärvstenspackningen vid den norra kvartsitverkstaden vid RAÄ 132:1 

gav ett resultat av 2201 f.Kr Cal – 1432 f.Kr Cal, efter kalibrering. Observera att dessa 

dateringar inte kompenserar för egenåldern av det träkol som dessa dateringar utfördes på. 

 

6.3 Funktionsbestämning av lokalerna 

Då Tabell 2 studeras så framgår det att samtliga lokaler som ingår i denna studie har en 

övervägande andel skrapor och retuscherade avslag. Lokalerna RÄA 132:1, RAÄ 132:1, RAÄ 

553:1 och RAÄ977:1 uppvisar också en relativt hög andel spetsar i det arkeologiska 

fyndmaterialet från dessa lokaler. Till detta hör också att samtliga lokaler uppvisat stora 

mängder avslag och kärnor, RAÄ 553:1 och RAÄ 977:1 har även fynd av yxor i sina tillhörande 

fyndmaterial. 
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6.4 PCA-analys 

I score plots från PCA-modellerna gjorda på komponent 1 och 2, baserat på samtliga fynd som 

ingick i studien kan generella trender för de olika lokalerna identifieras. RAÄ 977:1 kan i Figur 

5 ses uppvisa två huvudsakliga kluster, ett till vänster och ett till höger i denna score plot, med 

en tydlig fördelning mellan dessa kluster. RAÄ 553:1 uppvisar i Figur 6 en liknande trend som 

kunde ses hos RAÄ 977:1, här är dock inte fördelningen av dessa två kluster lika påtaglig som 

den som kunde ses i RAÄ 977:1. Ännu en skillnad kan ses mellan RAÄ 977:1 och RAÄ 553:1, 

då Figur 5 och 6 jämförs, det högra klustret tillhörande RAÄ 977:1 tycks samlas längre ned i 

denna score plot än vad som kan ses i resultatet av RAÄ 553:1. 

 

 

Figur 5. Score plot skapad utifrån komponent 1 och 2, baserad på samtliga kvartsitfynd från alla lokaler som 

ingår i denna studie, denna score plot visar bara fynden från RAÄ 977:1. 
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Figur 6. Score plot skapad utifrån komponent 1 och 2, baserad på samtliga kvartsitfynd från alla lokaler som 

ingår i denna studie, denna score plot visar bara fynden från RAÄ 553:1. 

 

Vid närmare studie av Figur 7 som visar artefakterna från RAÄ 519:1 i score plotten som 

skapades utifrån PCA-modellen baserad på komponent 1 och 2, baserat på samtliga 

kvartsitartefakter som ingår i denna studie, kan resultaten från RAÄ 519:1 uppvisa ett mycket 

tydligt kluster i den högra delen av denna score plot. RAÄ 519:1 kan dock ses innehålla ett litet 

antal artefakter som sprider sig till vänster, utanför det i övrigt tydliga klustret. 
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Figur 7. Score plot skapad utifrån komponent 1 och 2, baserad på samtliga kvartsitfynd från alla lokaler som 

ingår i denna studie, denna score plot visar bara fynden från RAÄ 519:1. 

 

På samma vis som i fallet för RAÄ 519:1, kan RAÄ 132:1 ses i Figur 8 bilda ett mycket snarlikt 

kluster i den högra delen av denna score plot baserad på komponent 1 och 2, med några få 

artefakter som även här sprider sig utanför det tydliga klustret. När RAÄ 519:1 och RAÄ 132:1 

jämförs i score plotten baserat på komponent 3 och 5 kan dock en tydlig skillnad mellan dessa 

påvisas. I dessa score plots framgår det att RAÄ 519:1 (Figur 9) uppvisar två tydligt skilda 

kluster i var av ena kan ses sammanfalla med det kluster som RAÄ 132:1 påvisar i Figur 10. 

Här framgår också att i fallet av RAÄ 519:1 (Figur 9) så ingår inga förarbeten i det kluster som 

här tycks sammanfalla med det kluster som RAÄ 132:1 uppvisar i Figur 10. 
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Figur 8. Score plot skapad utifrån komponent 1 och 2, baserad på samtliga kvartsitfynd från alla lokaler som 

ingår i denna studie, denna score plot visar bara fynden från RAÄ 132:1. 

 

Figur 9. Score plot skapad utifrån komponent 3 och 5, baserad på samtliga kvartsitfynd från alla lokaler som 

ingår i denna studie, denna score plot visar bara fynden från RAÄ 519:1. 
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Figur 10. Score plot skapad utifrån komponent 3 och 5, baserad på samtliga kvartsitfynd från alla lokaler som 

ingår i denna studie, denna score plot visar bara fynden från RAÄ 132:1. 

 

I Figur 11 som påvisar klusterbildningen av RAÄ 129:1 i denna score plot baserad på 

komponent 1 och 2, skapad utifrån samtliga artefakter, kan en trend ses gå från vänster till 

höger i score plotten. Här kan även två mer koncentrerade delar av denna trend ses i den 

centrala delen av figuren, en koncentration (eller kluster) i den vänstra delen och ännu en till 

höger. 

 

På grund utav de relativt få fynd (40 st) som ingick i RAÄ 399:1´s data, var det betydligt svårare 

att utröna en generell trend bland dessa data. I Figur 12 kan dock ett mindre kluster ses i den 

högra delen av denna score plot som baseras på komponent 1 och 2, sedan kan en tendens till 

en spridning till den vänstra sidan av score plotten ses. RAÄ 399:1´s spridningsmönster kan 

sägas påminna om RAÄ 129:1´s spridningsmönster i Figur 11, på grund utav att det går att se 
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en trend som går från vänster till höger i score plotten i båda fallen, då dessa ses utifrån 

komponent 1 och 2. 

 

 

Figur 11. Score plot skapad utifrån komponent 1 och 2, baserad på samtliga kvartsitfynd från alla lokaler som 

ingår i denna studie, denna score plot visar bara fynden från RAÄ 129:1. 

 
Då resultaten av PCA-modellen gjord på samtliga kvartsitartefakter studeras utifrån komponent 

3 och 5 så framkommer andra trender som är kompletterande för de resultat som komponent 1 

och 2 påvisar. I komponent 3 och 5 i PCA-modellen kan likheterna mellan resultatet av RAÄ 

399:1 i Figur 13 och RAÄ 129:1 i Figur 14, påvisas ha en stark korrelation då dessa kluster 

uppvisar mycket lika trender mellan de båda lokalerna i PCA-modellen. Även RAÄ 132:1 

uppvisar ett kluster i Figur 10 där resultaten från denna lokal visas i PCA-modellen som är 

baserad på komponent 3 och 5, som påminner starkt om vad vi kan se i dessa komponenter i 

resultatet av RAÄ 399:1 (Figur 13) och 129:1 (Figur 14). 
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Figur 12. Score plot skapad utifrån komponent 1 och 2, baserad på samtliga kvartsitfynd från alla lokaler som 

ingår i denna studie, denna score plot visar bara fynden från RAÄ 399:1. 

 

 

Figur 13. Score plot skapad utifrån komponent 3 och 5, baserad på samtliga kvartsitfynd från alla lokaler som 

ingår i denna studie, denna score plot visar bara fynden från RAÄ 399:1. 
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Figur 14. Score plot skapad utifrån komponent 3 och 5, baserad på samtliga kvartsitfynd från alla lokaler som 

ingår i denna studie, denna score plot visar bara fynden från RAÄ 129:1. 

 

RAÄ 553:1 kan ses i Figur 15, uppvisa ett liknande kluster i PCA-modellen gjord på 

komponent 3 och 5, som det vi kan observera i resultaten från RAÄ 399:1 i Figur 13, RAÄ 

132:1 i Figur 10 och RAÄ 129:1 i Figur 14. Dock är det kluster som resultatet från RAÄ 553:1 

(Figur 15) uppvisar i komponent 3 och 5, något mer spritt i PCA-modellen och påminner på 

detta vis mer om resultatet från RAÄ 977:1 då dessa visas utifrån komponent 3 och 5 i score 

plotten som kan ses i Figur 16. 

 

Genom att utesluta alla artefakttyper utom avslag, förarbeten, kärnor och skrapor i score plotten 

som kan ses i Figur 17, och studera resultatet av detta utifrån komponent 3 och 5 i PCA-

modellen, kunde konstateras att enbart 3 skrapor återstod av det kluster tillhörande RAÄ 519:1 

som kunde sägas sammanfalla med artefakterna från RAÄ 132:1. Då enbart avslag, förarbeten, 

kärnor och skrapor återstår så framgår också tydligt att den överhängande majoriteten av 

skrapor samt samtliga förarbeten och färdiga spetsar kan visas ingå i det kluster som tillhör  
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Figur 15. Score plot skapad utifrån komponent 3 och 5, baserad på samtliga kvartsitfynd från alla lokaler som 

ingår i denna studie, denna score plot visar bara fynden från RAÄ 553:1. 

 

Figur 16. Score plot skapad utifrån komponent 3 och 5, baserad på samtliga kvartsitfynd från alla lokaler som 

ingår i denna studie, denna score plot visar bara fynden från RAÄ 977:1. 
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Figur 17. Score plot skapad utifrån komponent 3 och 5, baserad på samtliga kvartsitfynd från alla lokaler som 

ingår i denna studie, denna score plot visar bara fynden från RAÄ 519:1 och RAÄ 132:1. 

 

RAÄ 519:1 och som uppvisar egenskaper som skiljer dessa artefakter från artefakterna funna 

vid RAÄ 132:1. 

 

6.5 SIMCA 

Resultatet av SIMCA som genomfördes på PCA-modellen som skapades enbart utifrån 

dataseten som tillhörde RAÄ 519:1 och RAÄ 132:1, visade inte på att dessa klasser 

överlappade varandra i de klassificeringar som SIMCA resulterade i. Detta kan ses som ett 

tecken på att de kluster som kunde ses tillhöra RAÄ 519:1 och RAÄ 132:1 i PCA-modellen 

baserad på komponent 3 och 5, som skapades utifrån samtliga data som ingick i denna studie, 

är väl skilda. I Figur 18 kan det tydligt påvisas hur dessa två kluster som kunde ses i komponent 

3 och 5 i PCA-modellen baserad på enbart dataseten tillhörande RAÄ 519:1 och RAÄ 132:1 

tydligt kunde indelas i två separata klasser med hjälp av SIMCA. När Tabell 4 studeras så 

framgår det också att denna modell har en god prognosförmåga som framgår av de höga Q2X-

värdena. 
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Figur 18. Score plot skapad utifrån PCA-modell baserad på komponent 3 och 5, som innefattar enbart data 

tillhörande RAÄ 132:1 och RAÄ 519:1, formerna visar varje dataposts tillhörighet till de olika dataseten. 

Färgerna i figuren påvisar de olika klasstillhörigheterna som tillskrevs de olika dataposterna baserat på SIMCA, 

samt de poster som inte kunde tillskrivas någon klasstillhörighet utifrån denna metod. 

 
 

 
Tabell 4. Denna tabell visar de klassificeringsparametrar som SIMCA kunde ge utifrån de observationer som kunde göras i 

PCA-modellen som skapades utifrån samtliga data som ingick i denna studie och baserades på komponent 3 och 5. 

Observera att denna SIMCA-modell skapades enbart ifrån de data som tillhörde RAÄ 519:1 och RAÄ 132:1. 

 

7.Diskussion 

Denna studie lider av avsaknaden av NIR-spektroskopiska data från det tillgängliga 

råmaterialet vid varje enskild lokal som ingår i detta arbete. Med detta menas att NIR-

spektroskopiska data från varje enskild lokals närområde och/eller data från närliggande brott 

skulle kunna skina ljus på vilka material som varit tillgängliga lokalt vid de olika lokalerna. 
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Genom att jämföra detta med de data som presenteras i denna studie skulle detta kunna 

möjliggöra en undersökning av vilka råmaterial som kommit från byteshandel och/eller 

förflyttning mellan de olika lokalerna i det undersökta området. Detta är också ett argument för 

att vid framtida arkeologiska undersökningar applicera denna metod på arkeologiska lokaler 

som grävs ut, dels för att testa denna hypotes och dels för att kunna säga något om hur de olika 

råmaterialen i ett område har insamlats, bytts och/eller eventuellt värderats. Angående 

värderingen av olika råmaterial, på grund ut av estetiken av ett råmaterial eller dess fysiska 

egenskaper så som hårdhet och eller skärpa, kan diskuteras beroende på hur långt till närmsta 

källa den forntida människan varit bered att färdas för att samla in råmaterialet i fråga, jämtemot 

hur vida använt materialet varit inom lokalen (Hallgren 2012). I detta fall är antalet artefakter 

av ett visst råmaterial mindre intressant än mängden avslag av ett visst råmaterial då många 

olika faktorer spelar roll kring hur den forntida människan kan ha behandlat en typ av 

råmaterial som varit mer eftertraktat än ett annat, av en eller annan anledning. Exempelvis kan 

artefakter av ett högre värderat råmaterial ha behandlats med mer försiktighet och därmed inte 

lämnats efter vid flytt eller liknande, detta skulle kunna innebära en lägre representation av 

detta råmaterial i de artefakter som återfinns inom lokalen i fråga. Det är också möjligt att en 

sådan hierarki bland råmaterialen skulle kunna innebära en överrepresentation där fler 

artefakter av detta, mer värdefulla (det vill säga, mer eftertraktade) material skulle ha 

prioriterats vid produktion av artefakter. En sådan prioritering av råmaterialet, skulle kunna ha 

bidragit till att fler artefakter av ett mindre värderat råmaterial skulle ha lämnats efter och eller 

förbisetts vid en förflyttning från lokalen. Genom att studera avslagen från en lokal med hjälp 

av NIR-spektroskopi på ett liknande sätt som presenteras i denna studier skulle det därför ge 

ett mer pålitligt resultat angående mängden av de olika råmaterial som slagits vid lokalen, här 

bör nämnas att ett råmaterial som värderats högre än ett annat, hypotetiskt sett skulle kunna 

vara mer representerat i avslagen från lokalen då ett sådant råmaterial skall ha omarbetats 

(Hallgren 2012), förutsatt att en artefakt (exempelvis en spjut eller pilspets) av detta råmaterial 

ha brutits och/eller på annat sätt  blivit obrukbart. Denna typ av omarbetning kan också ha 

resulterat i en högre mängd av mindre avslag då mindre föremål eller retuscheringar av 

exempelvis skrapor av detta material eventuellt kan ha varit mer frekvent förekommande av ett 

högre värderat material än ett material som inte ansetts ha haft samma värde för den forntida 

människan. 

 

NIR-spektroskopi behövs i fällt på grund av att utan NIR-spektroskopiska studier på 

omkringliggande material så som block och liknande från lokalerna, så försvåras studier som 
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denna när det inte går att jämföra resultaten av artefakterna och materialet från lokalen. NIR-

spektroskopiska data från de råmaterial som återfanns inom de olika lokalerna skulle kunna 

hjälpa denna studie genom att bidra med data kring vilka material som var vida tillgängliga 

lokalt kring de lokaler som ingår i denna studie. Detta skulle kunna säga något angående om 

man valt att använda råmaterial som funnits tillgängligt lokalt inom lokalen och/eller om 

lokalens invånare valt att hämta material från andra områden kring lokalen i fråga. Genom att 

besvara frågan kring hur råmaterialet valts till artefakttillverkning, är det hypotetiskt möjligt 

att också kunna komma närmare den förhistoriska människans föreställningsvärld kring 

råmaterialet, artefakterna i fråga och/eller vilka råmaterial som prioriterades, kanske även till 

vilken grad de prioriterades. Beroende på om lämpligt råmaterial kan återfinnas inom lokalen, 

som inte överensstämmer med de NIR-spektroskopiska data från artefakterna som återfunnits 

inom lokalen, är det hypotetiskt möjligt att undersöka denna typ av prioritering kring de olika 

råmaterialen. Detta är speciellt påtagligt i denna studie då många av de lokaler som nyttjas här, 

nu mera är överdämda och/eller förstörda av erosion och de arkeologiska utgrävningarna av 

lokalerna. 

 

Angående dateringarna av lokalerna så finns det flera anledningar till att författaren valde att 

typologiskt datera lokalerna. För det första är det viktigt att datera lokalerna för att kunna 

utesluta att skillnaden i råmaterialen från de olika lokalerna inte beror på att dessa är skilda tid. 

För det andra så daterades RAÄ 132:1 och RAÄ 553:1 med hjälp ut av 14C-metoden applicerat 

på träkol från respektive lokal. Ett av problemen med att använda 14C-metoden på träkol är att 

träd kan ha en väldigt hög egenålder (Hedman 2009), det vill säga att träd kan leva mycket 

länge, ofta uppemot tusentals år beroende på art. Detta innebär också att, om träkolet som 

användes till de olika 14C-dateringarna, kommer från gamla träd så kan detta skjuta tillbaka 

dateringen av lokalen med hundratals om inte tusentals år (Hedman 2009). Ännu en möjlighet 

är att träkolen kommer från en tidigare brand, likt en skogsbrand eller liknande, om detta träkol 

grävdes fram under tiden då anläggningar som exempelvis kokgropar som många av 

dateringarna kommer ifrån, så kan detta innebära att det tagits ur sin kontext då detta användes 

till 14C-dateringarna. Även om det andra scenariot angående träkolet som använts för att 14C-

datera de olika lokalerna, kan ses som mindre troligt så kan inte detta uteslutas utan måste 

problematiseras. Det finns även en möjlighet att det trä som användes i kokgroparna, inte höggs 

ned vid tillfället då kokgropen eller härden anlades, bränslet i dessa typer av anläggningar kan 

därför ha kommit från träd som varit döda en mycket lång tid innan de nyttjades som bränsle i 

dessa anläggningar (Bowman 1990, Hedman 2009). 
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I fallet av RAÄ 553:1 så daterades anläggning A9 (den enda härden som påträffades inom 

lokalen) typologiskt, baserat på en annan härd funnen vid RAÄ 129:1 Vilhelmina (som också 

är lokaliserad vid stranden av Vojmsjön), som i sig daterats baserat på 14C-dateringar av träkol. 

Denna typ av typologisk datering, baserad på formen av anläggningar av detta slag, gör 

dateringen ut av anläggning A9 vid RAÄ 553:1, ännu mer tveksam då det inte kan sägas säkert 

att detta är en typisk anläggning för denna tid då former och sätt att anlägga härdar kan variera 

beroende på syftet med anläggningen och/eller även från person till person som konstruerar 

anläggningen i fråga. 

 

Ännu ett möjligt problem med de 14C-dateringar som presenteras i rapporterna för RAÄ 553:1 

och RAÄ 132:1 (Spång 1983, Lundberg & Sundström 1996), är att de metoder som användes 

under 1970-talet har visats kunna ge felaktiga resultat som är betydligt yngre än vad provet 

egentligen är (Sten et.al 2000). Därmed representerar dessa prover både en hög felmarginal då 

ett stort provmaterial från träkol skall ha nyttjats vid dessa dateringar, vilket kan ha resulterat i 

en högre ålder av proverna på grund av provernas eventuella egenålder och/eller en betydligt 

yngre ålder än vad proverna som nyttjades för dessa 14C-dateringar representerar, kan ha 

uppnåtts på grund ut av den stora mängden av prover som nyttjats till 14C-dateringarna 

(Hedman 2009, Bowman 1990). Detta underminerar ytterligare trovärdigheten av dessa resultat 

då detta innebär att vi har en hög felmarginal då träkolet som daterades kan vara både äldre 

eller yngre än den tidpunkt då detta träkol förbrändes. 

 

Då de typologiska dateringarna gjorda på spetsare från lokalerna som ingår i denna studie 

jämförs med resultaten från 14C-analyserna från respektive lokal, i Tabell 1, så kan vi se att i 

fallet av RAÄ 132:1, stämmer 14C-dateringen av skärvstenspackningen överens med den 

typologiska dateringen av de flathuggna kvartsitspetsarna som återfunnits vid lokalen även då 

vi utgår från den snävare dateringen av RAÄ 132:1 (1500 f.Kr – 1100 f.Kr), som förutsätter att 

spetsarna från lokalen representerar en enda period av bosättning. Skulle 14C-dateringen av 

skärvstenspackningen (2201 f.Kr Cal – 1432 f.Kr Cal) vara korrekt skulle detta eventuellt 

kunna tala för att denna lokal enbart nyttjats under en enda period mellan 1500 f.Kr – 1100 

f.Kr. Problemet med detta är osäkerheten av dateringarna som presenteras i rapporten från 

utgrävningen av RAÄ 132:1. Jordugnen som också återfanns vid RAÄ 132:1, som gav en 

datering av 802 f.Kr Cal – 417 f.Kr Cal, kan även denna sägas hamna inom ramen för den 

typologiska dateringen av lokalen, förutsatt att lokalen nyttjats under en längre tid eller att 
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lokalen återanvänts, vilket skulle tillskriva lokalen det längre fönstret för nyttjande, nämligen 

2400 f.Kr - 200 f.Kr. Det är inte helt otroligt att denna jordugn (Anläggning 4) tillhör samma 

kontext som de flathuggna kvartsitspetsarna som återfanns vid RAÄ 132:1, dock anses det 

mindre troligt av författaren då denna anläggning är så pass långt avlägsen från 

kvartsitverkstäderna där dessa spetsar återfunnits, vilket kan ses på planritningen över RAÄ 

132:1 i Bilaga 3. Kokgropen (Anläggning 1) som framkom vid RAÄ 132:1 kan dock ses ha en 

betydligt äldre datering än vad den typologiska dateringen av lokalen tycks peka på, detta 

faktum tillsammans men det långa avståndet mellan denna anläggning och kvartsitverkstäderna 

tycks tyda på att inte heller denna anläggning hör till samma kontext som de flathuggna 

kvartsitspetsarna. 

 

Anläggningarna A2 som daterats till 7466 f.Kr Cal – 7040 f.Kr Cal och anläggning A8 6652 

f.Kr Cal – 6217 f.Kr Cal, kan ses på planritningen av RAÄ 553:1 i Bilaga 2 ses vara avskild 

från det område av lokalen där de flathuggna kvartsitspetsarna återfunnits. Detta kan ses som 

ett tecken på att dessa anläggningar och dateringarna där av, inte bör ses i samma kontext som 

kvartsitspetsarna och i stället hör till en betydligt tidigare bosättningsfas av området. 

Dateringarna av anläggningarna A2 och A8 tycks samtidigt överensstämma med tolkningen av 

denna del av lokalen, gjord vid utgrävningstillfället, som en separat mesolitisk boplats baserat 

på fynden av hantagskärnor samt mikro och makrospån, som kan ses i uppställningen av 

fyndmaterialen från samtliga lokaler i Tabell 2. 14C-dateringen som gjordes på anläggning A4 

från RAÄ 553:1, som gav en datering mellan 235 f.Kr Cal – 37 f.Kr Cal, kan eventuellt falla 

innanför den senare delen av typologiska dateringen av lokalen, som gav en datering mellan 

1500-200 f.Kr. På grund utav osäkerheten av hur korrekta resultaten av 14C-analyserna är kan 

dock inte sägas säkert, men detta skulle eventuellt kunna antyda att denna lokal nyttjats under 

den senare delen av den period som den typologiska dateringen pekar på. Anläggning A1 som 

kan ses vara lokaliserad ca 60m norr om anläggningen A4, på planritningen över RAÄ 553:1 i 

Bilaga 2, och som gav en 14C-datering av 764 f.Kr Cal – 413 f.Kr Cal, faller även denna inom 

den senare delen av den typologiska dateringen av lokalen, baserat på de flathuggna 

kvartsitspetsarna som återfunnits här. Det är oklart hur pålitliga dessa 14C-resultat är, men att 

dessa två anläggningar som typologisk daterats till samma period, hamnat relativt nära varandra 

i tid, baserat på 14C-analyserna, skulle kunna antyda att dessa delar av lokalen, det vill säga den 

norra och södra delen av lokalen längst med strandkanten, skulle kunna anses tillhöra samma 

kontext. Alternativt kan denna lokal använts vid två olika tillfällen var på den norra och södra 

delen av strandkanten som ingår i RAÄ 553:1 skulle kunna vara skilda i tid, i vilket fall så är 
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det dock troligt att denna lokal representerar en och samma period av nyttjande även om inget 

kan sägas med absolut säkerhet i detta avseende.  

 

Den typologiska dateringen av lokalerna som används i denna studie som baseras på Mjærums 

(2012) studie av flathuggna spetsar från Sydvästra Norge kan kritiseras på grund av att även 

denna datering baseras på 14C-analyser. Skillnaden är att Mjærums (2012) studie baseras på 

269 dateringar från olika lokaler, detta bidrar till att denna typ av datering kan säkras mot 

felaktiga dateringar på en statistisk grund och att ett möjligt tidsspann inom vilket, respektive 

spetstyp var i bruk kan fastställas med en relativt god säkerhet. En del av de lokaler med spetsar 

som används i Mjærums (2012) studie har även daterats typologiskt baserat på andra daterbara 

fynd. Faktumet att både de typologiska dateringarna och de baserade på 14C-metoden 

sammanfaller inom samma period, innebär också att dateringarna av lokalerna har en stark 

trovärdighet samt att Mjærums (2012) egna datering av de flathuggna spetsarna i sin tur torde 

vara applicerbara på detta material.  

 

Skillnaderna mellan de olika områdena (Vojmsjön, norra och södra Malgomaj samt längst med 

Ångermanälvens närområde i sydöst) kan inte i sig själva säga något definitivt, varken om valet 

av de olika råmaterialen vid de olika lokalerna beror på de lokala tillgångarna av olika typer av 

råmaterial eller om spridningsmönstren i PCA-modellerna gjorda på samtliga kvartsitartefakter 

från alla lokaler, beror på lokala kulturella betingelser. Genom att jämföra klusterbildningarna 

av förarbeten i PCA-modellerna för varje enskild lokal är det dock teoretiskt möjligt att visa på 

vilka av de olika råmaterialen som slagits inom varje enskild lokal. Förarbeten är de ofärdiga 

föremålen, dessa tillsammans med avslag skulle därmed kunna indikera att dessa föremål 

slagits på lokalen de återfunnits (Apel 2015, Persson 2014), vilket i sin tur skulle kunna 

innebära att förarbeten är representerande för material som den forntida människan insamlat 

under dennes vistelse vid lokalen. Därmed kan råmaterialet som förarbetena är gjorda av 

eventuellt ses som representativt för det råmaterial som förekom lokalt vid de olika lokalerna. 

Det är förvisso sant att ett utbyte av råmaterial kan ha skett mellan olika lokaler och 

befolkningsgrupper i området, därmed skulle detta exotiska råmaterial (här definierat som ett 

råmaterial som inte är naturligt förekommande i vid respektive lokals närområde) ha slagits 

inom lokalen och eventuellt också resulterat i ofärdiga artefakter (förarbeten) som sedan 

deponerats inom lokalen. Denna hypotes är dock inte helt trovärdig då exotiskt råmaterial som 

erhållits i en byteshandel bör ha värderats högt och därmed inte lämnats vid eventuell flytt. Det 

kan även anses troligt att man vid byteshandel redan skulle ha framställt färdiga föremål av 
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exotiska och vackra material för att sedan byta dessa med angränsande befolkningsgrupper. 

Förutsatt att byteshandel skedde med färdigställda föremål (om alls) så följer också att 

råmaterialet i exempelvis spetsar, knivar och/eller liknande artefakttyper inte kan säkert sägas 

representera råmaterial från den lokal och kontext som de upphittats inom. Det är dessvärre 

inte möjligt att med det material som presenteras i denna studie, skilja på föremål som bytts 

mellan lokaler eller medtagits vid en flytt från en annan lokal, eftersom detta skulle resultera i 

ett mycket snarlikt yttrande i det arkeologiska fyndmaterialet. 

 

Genom att jämföra de artefakter, från varje enskild lokal, som inte faller inom 

klusterbildningarna i PCA-modellerna och sedan se om dessa artefakter överensstämmer med 

klusterbildningar i PCA-modellen, från andra lokaler borde det vara möjligt att undersöka om 

det funnits någon handelskontakt och/eller förflyttning från lokal till lokal. Om ett råmaterial 

är sällsynt inom en lokal och/eller saknar fynd som kan påvisa att detta råmaterial insamlats 

och slagits vid lokalen i fråga, exempelvis förarbeten, men förekommer i större mängd och 

eller i form av förarbete vid en annan skulle det hypotetiskt sett vara möjligt att dessa råmaterial 

förflyttats från ena lokalen till den andra genom handel eller följt med vid en förflyttning från 

ena lokalen till den andra. Det är också en möjlighet att detta är ett resultat av att just det 

råmaterialet är mindre vanligt vid ena lokalen men inte den andra, vilket skulle kunna förklara 

denna variation i resultaten. Här är det möjligt att undersöka PCA-modellerna med andra 

komponenter som utgör en mindre procenthalt i de olika råmaterialen. Om ett exotiskt material 

vid en lokal sammanfaller med kluster från en annan lokal, i PCA-modeller gjorda på flera 

olika komponenter så kan det argumenteras att dessa råmaterial på grund av sin likhet i dessa 

NIR-spektroskopiska data, har en och samma proveniens. Där efter är det möjligt att diskutera 

hur detta råmaterial kommit att deponeras inom respektive lokal, utifrån topografi och närhet 

till den lokal som uppvisar större kluster i PCA-modellerna som visar på fler fynd av denna typ 

av råmaterial. 

 

De score plots som representerar resultaten av denna studie bör ses utifrån de lokalers 

topologiska läge för att kunna bidra med information angående om/hur interaktioner eller ej 

förekommit mellan dessa lokaler. Som vi kan se i Figur 7 och 8 så påvisar dessa score plots 

som båda baseras på komponent 1 och 2, två snarlika kluster i både fallet av RAÄ 132:1 och 

RAÄ 519:1. Både RAÄ 132:1 och RAÄ 519:1 är som vi kan se i Figur 1, lokaliserade längst 

med Malgomajs strand. När resultatet av PCA-modellerna baserade på komponent 1 och 2, där 

RAÄ 977:1 i Figur 5 och RAÄ 553:1 i Figur 6, som i Figur 1 kan ses vara lokaliserade längst 
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med Vojmsjöns strand, jämförs så kan ett betydligt mer spritt material ses inom dessa lokaler 

än vad som kan ses i PCA-modellen baserad komponent 1 och 2, tillhörande RAÄ 132:1 (Figur 

8) och RAÄ 519:1 (Figur 7). I resultaten från RAÄ 977:1 i score plotten baserad på komponent 

1 och 2 som kan ses i Figur 5, kan två separata kluster tydligt ses. När detta jämförs med Figur 

6 som också baseras på komponent 1 och 2 och som visar resultaten från RAÄ 553:1, kan vi 

se att de två huvudsakliga kluster som syntes i RAÄ 977:1´s råmaterial i Figur 5, inte är lika 

påtagliga, däremot kan vi se att resultatet från båda dessa lokaler visar på trend av en bredare 

spridningsbild inom denna PCA-modell än vad som kan ses vid övriga lokaler. Detta kan vara 

ett tecken på att man vid dessa lokaler haft tillgång till råmaterial som ursprungligen kommit 

från flera olika källor och/eller från bergskroppar som har ett mindre homogent innehåll. En 

annan möjlighet är att man i detta område har dragit nytta av råmaterial som transporterats med 

inlandsisen och deponerats i form av blockiga moränjordar. Depositionen av moränjordar och 

nyttjandet av dessa block till råmaterial för artefakter av den forntida människan i detta område 

skulle eventuellt kunna förklara spridningen av de olika råmaterialen som förekommer i det 

undersökta området. Det bör poängteras att det i detta fall också skulle kunna vara fördelaktigt 

att studera klusterbildningen i de data som presenteras i denna studie, med hjälp av statistiska 

metoder exempelvis k-means (Ding och He 2004), som inte kunde genomföras i denna studie 

på grund utav tidsbrist. 

 

Resultatet från RAÄ 399:1 som kan ses i score plotten baserad på komponent 1 och 2 i Figur 

12, visar på ett sammanhängande kluster med en tendens till spridda resultat i figuren. När 

resultaten av RAÄ 399:1 i Figur 12 jämförs med resultaten från RAÄ 129:1 som även dessa 

baseras på komponent 1 och 2 och som kan ses i Figur 11, så kan en likhet ses mellan båda 

resultaten där de tätaste klusterbildningarna från RAÄ 399:1 och RAÄ 129:1 överlappar 

varandra. Det faktum att det trots de få artefakter från RAÄ 399:1 som ingick i studien, uppvisar 

ett liknande mönster i denna score plot, som kan ses i resultatet av 129:1, trots det relativt långa 

avståndet mellan dessa lokaler, är anmärkningsvärt. Det bör också nämnas att en viss likhet 

kan ses i komponent 1 och 2, mellan de kluster som hör till RAÄ 519:1 (Figur 7), RAÄ 132:1 

(Figur 8) och den trend som kan ses i 129:1 (Figur 11), på grund utav de få artefakterna från 

RAÄ 129:1 är det dock svårt att säga något definitivt om likheterna mellan resultaten från dessa 

lokaler. Eventuellt skulle en studie som denna, som även innefattar avslagen från samtliga 

lokaler, kunna säga något mer definitivt angående likheterna mellan dessa lokaler då detta 

skulle bidra med ett större datasett för samtliga lokaler. Att inkludera avslagen i en studie som 

denna skulle även kunna bidra med mer information kring råmaterial som nyttjats vid de olika 
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lokalerna då artefakter kan ha medförts från lokalen efter färdigställande, detta skulle kunna 

resultera i att ett visst råmaterial som nyttjats vid lokalen har förts bort från lokalen och därmed 

inte finns representerat i de artefakter som återfunnits. Avslag från verktygstillverkning har 

sannolikt inte medförts från lokalen och bör därför representera de råmaterial som slagits vid 

de olika lokalerna på ett bättre sätt än övriga artefakttyper. I denna studie ingår dock 

retuscherade avslag som kan argumenteras representera samtliga råmaterial som slagits vid de 

olika lokalerna på samma sätt som övriga avslag, dock finns det en risk för att något av de 

råmaterial som slagits vid dessa lokaler inte finns representerat bland de retuscherade avslagen, 

av en eller annan anledning, även om risken för detta kan anses vara relativt liten. 

Resonemanget för att de retuscherade avslagen bör representera samtliga råmaterial som 

förekommit inom en lokal, baserat på att valet av material för ett föremål som dessa bör i första 

hand ha grundat sig i hur väl avslagets storlek och form har lämpat sig för ändamålet som det 

retuscherade avslaget var ämnat för. Retuscherade avslag bör inte heller ha ansetts vara någon 

typ av prestigeföremål på samma sätt som yxor, spjut och/eller pilspetsar kan ha ansetts vara, 

vilket också talar för att ren estetik i en artefakt som ett retuscherat avslag, inte bör ha varit en 

faktor då avslag valdes för retuschering eller åtminstone ha varit sekundärt (Sandén 2008), då 

detta inte påverkar verktygets funktion. 

 

Då trenderna i PCA-modellen tas i beaktning i samband med lokalernas topografiska läge inom 

det undersökta området, kan ett tydligt mönster synliggöras. RAÄ 977:1 och RAÄ 553:1 som 

uppvisade snarlika klusterbildningar i Figur 5 och 6 gjord på 1:a och 2:a komponenten i PCA-

modellen skapad utifrån samtliga artefakter, är båda lokaliserade längst med Vojmsjöns strand. 

Detta innebär att vi har ett definitivt geografiskt område som uppvisar nyttjande av snarlika 

råmaterial. Det skall dock nämnas att en skillnad kan ses mellan lokalerna då råmaterialen från 

RAÄ 977:1 i Figur 5 och RAÄ 553:1 i Figur 6 jämförs, RAÄ 977:1 uppvisar en klusterbildning 

som i den högra delen av PCA-modellen, visar ett spridningsmönster som avviker från det 

kluster som kan ses i resultatet av RAÄ 553:1, samt att de två tydliga kluster i resultaten av 

RAÄ 977:1 inte är lika påtagligt i den score plot som visar resultatet av RAÄ 553:1.  

 

När RAÄ 519:1 (Figur 7) och RAÄ 132:1 (Figur 8) jämförs i PCA-modellen skapad på 1:a och 

2:a komponenten framgår det att dessa uppvisar stora likheter i de råmaterial som nyttjats vid 

båda lokalerna. När RAÄ 519:1 och RAÄ 132:1 studeras utifrån PCA-modellen skapad från 

samtliga artefakter, baserad på 3:e och 5:e komponenten (Figur 17), så framgår det dock att 

materialet i detta område skiljer sig från varandra. Med hjälp av resultatet av SIMCA-
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klassificeringen av dessa råmaterial som påvisas i Figur 18, kan dessa två råmaterial tydligt 

skiljas från varandra. Detta innebär i förlängningen att Malgomajs närområde kan delas upp i 

norra och södra Malgomaj, beroende på de klart skilda råmaterial som kunde påvisas i detta 

område. 

 

Där Vojmsjöns och Malgomajs rinner samman, kan vi se RAÄ 399:1, längre sydöst återfinns 

också RAÄ 129:1 som uppvisat en snarlik klusterbildning som RAÄ 399:1 då Figur 11 och 

Figur 12 som båda visar score plots baserat på komponent 1 och 2, jämförs. Detta innebär i sin 

tur att vi har ett område längst med Ångermanälven i den sydöstra delen av det undersökta 

området, som även här uppvisar ett heterogent val av råmaterial i PCA-modellen, baserad på 

komponent 1 och 2. 

 

I Vojmsjöns närområde har vi RAÄ 977:1 och RAÄ 553:1 som båda uppvisar liknande resultat 

i PCA-modellen i Figur 5 och Figur 6, men som skiljer sig från de resultat vi ser från lokalerna 

längst med Malgomaj och den Sydöstra delen av Ångermanälven i det undersökta området. 

Därmed kan fyra separata geografiska områden där Vojmsjön och Ångermanälvens sydöstra 

delar i det undersökta området uppvisar ett relativt homogent val av råmaterial inom dessa 

områden. Däremot kan tydliga trender i PCA-modellen påvisas skilja dessa områden åt då 

resultatet från de olika lokalerna jämförs mellan de olika geografiska områdena Vojmsjön, 

Sydöstra delarna av Ångermanälvens närområde inom det undersökta området samt norra och 

södra Malgomaj. 

 

I Figur 9 som uppvisar resultatet av RAÄ 519:1 i PCA-modellen baserad på komponent 3 och 

5, synliggörs två tydliga klusterbildningar. Då dessa kluster studeras utifrån de olika artefakter 

som ingår i dessa två kluster, framgår det att klustret i övre vänster del av denna score plot, kan 

visas innehålla både förarbeten och färdiga spetsar medans klustret till höger i den nedre delen 

av denna score plot, som kan ses överensstämma med kluster från samtliga andra lokaler som 

ingick i denna studie (RAÄ 129:1. RAÄ 132:1, RAÄ 399:1, RAÄ 553:1 och RAÄ 977:1), 

enbart uppvisar fynd av typerna skrapor, avslag, retuscherade avslag och kärnor, som samtliga 

vittnar om en produktion vid lokalen (Vogel 2006). Detta kluster i figurens nedra högra del, 

saknar dock fynd av förarbeten och färdiga artefakter. När PCA-modellen baserad på 

komponent 3 och 5, skapad utifrån enbart artefakter från RAÄ 519:1 och 132:1 i Figur 18 

studeras, kan tydligt ses hur SIMCA kan särskilja dessa kluster från varandra och därmed visa 

på en distinkt skillnad mellan dessa materialen som utgör de kluster som kunde ses i PCA-
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modellen. Denna klassifikation av de olika kluster som kunde ses i PCA-modellen baserad på 

komponent 3 och 5, skapad på samtliga artefakter som ingick i denna studie, kunde också visa 

på goda resultat baserat på det höga Q2X-värdena i Tabell 4 (Branden och Hubert 2004, 

Ballabio och Todeschini 2009).  Dessa resultat kan tolkas som att de fynd som kan ses 

överensstämma med fynden från övriga lokaler, i Figur 9 tillhörande RAÄ 519:1, kan PCA-

modellen baserad på komponent 3 och 5, enbart visar på artefakter som skulle kunna vara 

resultatet av omarbetade artefakter som eventuellt skulle kunna ha medförts från andra lokaler. 

Detta skulle kunna vara resultatet av ett råmaterial som förvärvats i form av färdig artefakt från 

en annan lokal genom handel eller medtagits från en annan lokal då RAÄ 519:1 inrättades. 

Detta råmaterial kan därefter ha slagits för att skapa andra, mindre artefakttyper, då dessa 

hypotetiska artefakter blivit obrukbar och/eller inte längre tjänade sitt syfte. Därmed skulle 

förekomsten av avslag, retuscherade avslag och skrapor, samt avsaknaden av råämnen och 

förarbeten av detta exotiska material (för denna lokal) kunna förklaras vid lokalen. 

 

Då fyndmaterialet ställdes upp i Tabell 2 framgick det att samtliga lokaler uppvisade en stor 

andel skrapor i respektive ansamling av artefakter. På grund ut av de många möjliga 

användningsområdena för skrapor kan inte denna typ av artefakt säga oss något specifikt om 

vilken typ av sysselsättning som förekommit vid de olika lokalerna (utan slitspårsanalys av 

dessa typer av artefakter) och bridrar på så vis inte heller till att tolka vilken/vilka 

resursutnyttjanden som förekommit vid de lokaler som ingår i denna studie. Även de många 

retuscherade avslag som återfunnit på samtliga lokaler, har likt skrapor ett brett 

användningsområde och kan ha nyttjats för slakt, beredning av skinn, tillverkning av träföremål 

likt pil och spjutskaft eller för att skörda vegetabiliska fiber för rep eller textilier etc. (Grusmark 

2013). Därmed kan inte heller de retuscherade avslagen bidra till en direkt förståelse av de 

resurser som nyttjats vid dessa lokaler. De många spetsar och spets-förarbeten som kan ses i 

det arkeologiska källmaterialet från samtliga lokaler i Tabell 2, kan dock säga något specifikt 

om vilken typ av ekonomi och/eller resursutnyttjande som förekommit (Forsberg 1985). 

Eftersom spetsar rimligen kan tolkas som tecken på jakt kan den rika förekomsten av dessa 

tyda på en jaktbaserad ekonomi (Forsberg 1985) vid samtliga av de lokaler som behandlas i 

denna studie.  

 

I fallet av RAÄ 399:1 förekom enbart 5 färdigställda spetsar och ett förarbete av spets inom en 

utgrävd yta som omfattade 110m² (Roslund-Forenius 1993), som kan ses i Tabell 2. Här bör 

dock iakttas att det inte framgår av rapporten hur lokalen avgränsats och ingen planritning över 
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lokalen har publicerats i rapporten (Roslund-Forenius 1993). De relativt få avslag som 

framkom vid utgrävningen av RAÄ 399:1 och de tre förarbeten (inklusive ett förarbete av 

spets) samt de 6 retuscherade avslagen från lokalen (Roslund-Forenius 1993) kan dock ses som 

tecken på att denna lokal nyttjats under en mycket kort tid, till detta hör också att lokalen i fråga 

var relativt liten till ytan, nämligen 110 m² (Roslund-Forenius 1993). Dessa faktorer ger ett 

intryck av en högst tillfällig bosättning för en lite grupp individer (Forsberg 1985), kanske som 

en övernattningslokal eller tillfälligt läger för ett jaktlag. Inom RAÄ 399:1 framkom också 5 

separata anläggningar som tolkats som härdar, två av dessa dateras i rapporten till första 

årtusendet efter Kristus (Roslund-Forenius 1993), vilket i sin tur sätter dessa anläggningar 

utanför ramarna för denna studie då dessa anläggningar (anläggning A2 och A5) baserat på 

detta, inte kan ses i samma kontext som de flathuggna kvartsitspetsarna från lokalen. Detta 

lämnar tre anläggningar (anläggningarna A1, A4 och A6) som vid utgrävningstillfället tolkats 

som härdar, samtliga av dessa tre anläggningar är rundade till formen och består av 

stenpackningar som vilar på ett lager av träkol och sot (Roslund-Forenius 1993). Dessa 

anläggningars snarlika utseende samt det faktum att ett förarbete av en yxa återfanns i 

anläggning A6 (Roslund-Forenius 1993) kan vittna om att anläggning A6, har ett samband med 

de kvartsitartefakter som upphittats vid lokalen samt att anläggningarna A1 och A4 kan vara 

samtida med anläggning A6. Skrapor och retuscherade avslag upphittade vid RAÄ 399:1 kan 

eventuellt ha nyttjats som redskap för slakt, skrapning av hudar eller tillverkning av pilskaft 

(Grusmark 2013), vilket tillsammans med spetsarna från denna lokal tycks peka på en högst 

tillfällig jaktstation (Forsberg 1985) med tre härdar för eventuell matlagning, ljus och/eller 

skydd från insekter. 

 

RAÄ 129:1 uppvisar i sitt arkeologiska fyndmaterial 8 spetsar och 7 förarbeten av spetsar 

(Tabell 2) som är de mest talande föremålen som framkom vid lokalen då dessa pekar på att 

individerna som vistades här under forntid, har jagat som en del i resursutnyttjandet vid lokalen 

(Forsberg 1985). Förarbetena visar också på att individerna har tillverkat spetsar vid lokalen, 

möjligen för att ersätta de spetsar som gått förlorade vid jakt. Att tolka RAÄ 129:1 försvåras 

dock av det faktum att hela lokalen inte grävdes ut, utan grävdes i ”provrutor” (Roslund-

Forenius 1993). Detta innebär svårigheter för att försöka avgränsa den yta som lokalen sträcker 

sig över, Roslund-Forenius (1993) nämner i grävrapporten att 22 av de 65 provrutor som 

grävdes var fyndförande över en yta av 400x40m, men ingen definitiv avgränsning av lokalen 

görs i denna rapport (Roslund-Forenius 1993). Storleken av ytan kan på grund av detta endast 

spekuleras kring, de föremål som framkom vid dessa 22 provrutor (Roslund-Forenius 1993) 
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kan dock visa på en relativt fyndrik lokal vilket skulle kunna vara resultatet av antingen en 

lokal nyttjad under en längre tid eller en lokal som befolkats av en större grupp individer 

(Forsberg 1985). De två härdarna som framkom vid utgrävningen av RAÄ 129:1 har daterats 

till 400–600 e.Kr, det är dock oklart från rapporten vilken metod som användes för att datera 

dessa anläggningar. Den relativt stora ytan som tycks vittna om en större grupp individer i 

samband med det sparsamma fyndmaterialet samt klubborna och fynden av keramik som 

antyder en bredare ekonomi än enbart jakt (Forsberg 1985), fyndmaterialet från RAÄ 129:1 

tycks dock peka på en typ av tillfälligt transitläger (Forsberg 1985). På grund utav att RAÄ 

129:1 inte grävdes ut helt försvåras dock tolkningen av lokalen och därför kan enbart möjliga 

hypoteser presenteras angående de utgrävda ytorna inom lokalen och de artefakter som 

framkommit i samband med dessa, baserat på de generella mönster som kan urskiljas i detta 

material. 

 

Det arkeologiska källmaterialet som framkom vid utgrävningen av RAÄ 132:1 visar på en hög 

andel förarbeten av spetsar i förhållande till den utgrävda ytan, jämfört med övriga lokaler som 

ingår i denna studie (Tabell 2). Även om enbart 3 färdigställda spetsar återfanns vid denna lokal 

så framgår det av de 29 förarbeten av spetsar, 79 skrapor och 73 retuscherade avslagen som 

ingick i RAÄ 132:1´s fyndmaterial (Lundberg & Sundström 1996), samt avsaknaden av andra 

typer av artefakter som skulle kunna vara talande för det resursutnyttjande som varit viktigt för 

denna lokal, att denna lokal varit fokuserad på jakt (Forsberg 1985), åtminstone som den 

primära resursen. De tvetydiga dateringarna av anläggningarna som framkom då olika 

anläggningar vid RAÄ 132:1 daterades (Lundberg & Sundström 1996) gör det svårt att 

urskönja vilka, om någon av dessa, hör till samma kontext som de kvartsitföremål som 

framkom vid utgrävningen. Det står dock klart att den stenpackning med spår av brända ben 

och bitar av träkol som framkom vid en av kvartsitverkstäderna inom lokalen (Lundberg & 

Sundström 1996), kan relateras till dessa fynd på grund av sitt läge i förhållande till den norra 

verkstadsplatsen som kan ses i Bilaga 3. 

 

RAÄ 519:1 uppvisade förekomsten av en stenkantad härd som vid utgrävningen tolkades som 

en modernare anläggning, dels på grund av typ men också på grund ut av att denna anläggning 

var anlagd ovanpå det jordmaterial som innehöll avslagen av kvartsit som också framkom vid 

undersökningen av lokalen (Melander 1980). Att härden är anlagd ovanpå det fyndförande 

jordmaterialet (Melander 1980) talar för att denna anläggning inte kan sägas tillhör samma 

kontext som kvartsitmaterialet som framkom vid lokalen. Kokgropen som också återfanns 
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inom RAÄ 519:1 (Melander 1980) tycks dock på grund av sitt läge i förhållande till 

kvartsitfynden och det faktum att dessa återfanns i en halvcirkelformation runt denna 

anläggning (Melander 1980) kunna tolkas som tillhörande samma kontext. Då det arkeologiska 

fyndmaterialet från RAÄ 519:1 studeras i Tabell 2 framgår det att denna lokal tycks vara 

mycket fokuserad på jakt, detta baseras på de 2 kvartsitspetsar och 18 förarbeten där av, som 

åter funnits inom lokalen (Forsberg 1985). Avsaknaden av andra artefakttyper som kan vittna 

om andra resursutnyttjanden leder också till att denna lokal kan anses tillhöra en typ av 

jaktstation (Forsberg 1985). Den lilla yta som denna lokal sträcker sig över (82 m²) (Melander 

1980) tycks antyda att den grupp som nyttjade denna lokal var mycket lite, därmed kan denna 

lokal eventuellt tolkas som en typ av mindre jaktstation befolkad av en mindre grupp individer, 

eventuellt som en exploateringsboplats för att kompensera för en närliggande större bosättning 

(Forsberg 1985). Huruvida denna lokal är en del av en större ekonomisk struktur är dock svårt 

att utröna utan mer information angående närliggande lokaler från samma period. Förutsatt att 

undersökningen av RAÄ 519:1 gav all information kring lokalen och att den yta som grävdes 

ut var hela lokalens yta, kan det dock sägas att denna lokal var jaktfokuserad i sin ekonomi och 

befolkad av en mindre grupp individer (Forsberg 1985). Kokgropen som framkom inom 

lokalen skulle eventuellt kunna ses som ett tecken på att denna lokal tillfälligt använts som 

boplats och/eller fungerat som ett mindre basläger då kokgropen i fråga eventuellt skulle kunna 

tolkas som ett tecken på att matlagning förekommit inom lokalen (Johansson 2000, Lundin 

1992). Dock har flertalet andra tolkningar av kokgropar också framlagts, vilket försvårar 

tolkningen av denna anläggning då detta också innebär att fler analyser bör genomföras på 

kokgropen som framkom vid RAÄ 519:1 för att undersöka denna anläggnings egentliga 

användningsområde (Johansson 2000, Lundin 1992), vilket blir ytterligare problematiskt då 

denna anläggning numera är belägen under vatten samt att anläggningen redan är undersökt 

(Melander 1980). De många avslagen och förarbeten av spetsar som framkom vid utgrävningen 

av RAÄ 519:1 kan tyda på att denna lokal använts som jaktstation under en längre tid, vilket 

resulterat i ackumulation av avslag då spetsar producerats för användning vid jakt i den 

närliggande terrängen (Forsberg 1985). 

 

Även vid RAÄ 553:1 kan de 8176 avslag som återfunnits vid denna lokal vittna om en hög 

produktion av kvartsitartefakter, denna lokal är dock problematisk då utgrävningen av lokalen 

kan visa på att denna lokal nyttjats under minst två olika tidsperioder. Förekomsten av 

spånteknologi i form av makro och mikrospån samt handtagskärnor uppe på krönet som 

innefattas av denna lokal, kan visa på att den äldre bosättningen var lokaliserad i detta område 



 

53 
 

(Persson 2013), kvartsitspetsarna som visar på en neolitisk och/eller bronsåldersbosättning 

(Mjærum 2012), återfanns uteslutande längre ned i terrängen vid strandkanten nedanför krönet. 

Vid strandkanten hittades även 5 kokgropar (A1, A4, A6, A7 och A10) (Spång 1983) som med 

hjälp av 14C-metoden och typologiska dateringar av de flathuggna kvartsitspetsar som framkom 

vid utgrävningen av lokalen, dateras till någonstans mellan 2460 f.Kr Cal – 950 f.Kr Cal. På 

grund ut av tidsbrist kunde dock inte en fördelning av avslagen göras, beroende på 

spridningsmönster inom lokalen för att avskilja dessa avslag från varandra beroende på vilken 

kontext de tillhör. Tack vare fynden av 4 spetsförarbeten kan dock sägas att det förekommit 

tillverkning av kvartsitspetsar vid den senare delen av lokalen där man också funnit 11 

färdigställda flathuggna kvartsitspetsar (Spång 1983). Vid kokgroparna längst strandkanten 

återfanns också kvartsitskrapor och retuscherade avslag som i sig inte kan säga något specifikt 

om resursutnyttjandet vid denna lokal på grund av de många möjliga användningsområden för 

dessa typer av artefakter, dock kan dessa eventuellt ha nyttjats till slakt och/eller beredning av 

djurhudar (Grusmark 2013), spetsarna som återfunnits vid denna lokal kan dock ses som ett 

tecken på hur viktig jakten var för individerna som vistats vid RAÄ 553:1 (Forsberg 1985). 

Den relativt stora ytan som dessa artefakter som återfunnits vid RAÄ 553:1 är spridda över, 

kan eventuellt tala för att denna lokal befolkats av en något större grupp individer (Forsberg 

1985). Fynd av klubba med skaftränna, yxa och sänkessten längst med stranden (Spång 1983) 

målar upp en bild av att även fiske och eventuellt andra resurser nyttjats vid denna lokal. 

Därmed kan denna lokal vittna om en större grupp individer som nyttjat flera typer av resurser, 

befolkat denna lokal, detta skulle kunna peka på en, av Forsberg (1985) så kallad ”lokal grupp” 

med 4–8 familjer, alternativt en mindre samlingsboplats befolkad av flera lokala grupper som 

nyttjat lokalen under en begränsad tid och nyttjat flertalet olika naturresurser. 

 

Sist men absolut inte minst är RAÄ 977:1 med sin yta på 400 m² samt 6 anläggningar tolkade 

som härdar, som framkom vid utgrävningen av lokalen (Walukiewich 1983). I det arkeologiska 

källmaterialet som framkom vid RAÄ 977:1 kan 41 färdigställda spetsar ses, samt 25 

förarbeten av spetsar (Walukiewich 1983), som vittnar som vikten av jakt som resurs för 

lokalens invånare (Forsberg 1985). De många avslagen (uppskattat till ca 20000st) 

(Walukiewich 1983) tillsammans med förarbetena kan visa på en aktiv produktion av 

kvartsitföremål med en betoning på jakt (Forsberg 1985). Tidigare studier av författaren själv  

tycks också peka på att råmaterialet som nyttjats vid denna lokal inte är lokalt då samtliga 

förarbeten som återfunnits vid lokalen tycks vara i ett senare skede av produktion och enbart 

inväntat den sista bearbetningen för att färdigställa dessa (Eriksson 2015). De 6 anläggningarna 
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som framkom vid utgrävningen av RAÄ 977:1 som tolkats som härdar (Walukiewich 1983, 

Eriksson 2015) har tidigare tolkats som enbart nyttjade vid ett kort tillfälle på grund ut av den 

lilla mängd träkol som förekom i och runt dessa (Eriksson 2015). Dessa anläggningar skulle 

kunna argumenteras vara ett tecken på att RAÄ 977:1 nyttjats under flera olika tillfällen då 

dessa anläggningar är orienterade i grupper om 3 anläggningar vardera som kan ses i Bilaga 1, 

var av den första av dessa linjer är orienterad i nord-sydlig riktning och den andra gruppen är 

orienterad i öst-västlig riktning (Walukiewich 1983). Att anlägga tre nya anläggningar med 

ungefär samma mått och orientering i förhållande till varandra, tycks dock inte fylla något syfte 

då fullt dugliga anläggningar av denna typ redan finns att återanvända sedan tidigare. Detta 

resonemang leder författaren att tolka dessa anläggningar som samtida vilket tillsammans med 

den låga variationen av artefakttyper tycks peka på en stor lokal, med relativt många invånare 

och med ett fokus på föremålstillverkning och jakt (Forsberg 1985). Därmed ger det 

arkeologiska källmaterialet från RAÄ 977:1 intrycket av en större jaktstation bebodda av en 

”lokal grupp” mellan 4–8 familjer (Forsberg 1985). Eventuellt kan denna lokal ha fungerat som 

en större samlingslokal för flertalet mindre jaktlag spridda i närliggande terräng. 

  

8.Slutsatser 

Genom att applicera NIR-spektroskopiska metoder på det arkeologiska källmaterialet från 

RAÄ 977:1 Vilhelmina, RAÄ 553:1 Vilhelmina, RAÄ 132:1 Vilhelmina, RAÄ 519:1 

Vilhelmina, RAÄ 399:1 Vilhelmina och RAÄ 129:1 Åsele, samt genom att studera dessa 

resultaten utifrån PCA-modeller och se dessa resultat i samband med tolkningar av de 

arkeologiska lokalerna och dessa lokalers topografiska läge i det arkeologiska rummet, har 

detta kunnat bidra med ny information kring hur råmaterial nyttjats vid de olika lokalerna. De 

NIR-spektroskopiska metoderna som presenteras i denna studie har även möjliggjort att till 

viss grad närma sig den forntida människans syn på de råmaterial som nyttjats vid 

verktygstillverkning. Det är dock sant att en studie som denna skulle vinna på att applicera de 

metoder som presenteras i denna studie, på fler lokaler i området och möjligen också från ett 

större geografiskt område än vad som denna studie omfattar. 

 

Med hjälp av de typologiska dateringarna av flathuggna kvartsitspetsar som baserades på 

Mjærums (2012) studie, var det möjligt att visa på att de 6 lokaler som ingick i denna studie, 

kunde samtliga dateras till någonstans mellan neolitikum – bronsålder. Detta möjliggjorde i sin 

tur att relatera dessa lokaler till varandra och i förlängning också de NIR-spektroskopiska 
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analyserna av de arkeologiska artefakterna som återfunnits vid dessa lokaler. De NIR-

spektroskopiska undersökningar och statistiska analyser som genomfördes i samband med 

denna studie, gjorde det möjligt att jämföra de olika råmaterialen som förekom inom dessa 6 

arkeologiska lokaler och där igenom påvisa distinkta trender med hjälp av PCA-modeller, vid 

Vojmsjöns närområde samt den sydöstra delen av Ångermanälven som ingick i denna studie. 

Dessutom har PCA-modeller och SIMCA kunnat bidra till att dela upp Malgomajs närområde 

i två separata områden (södra och norra Malgomaj) beroende på de olika råmaterial som kunde 

påvisas vid de två lokaler (RAÄ 519:1 och RAÄ 132:1) som är belägna längst med Malgomajs 

strand. Jämförelse av råmaterialen som förekommer vid de olika lokalerna som undersöktes, 

har därigenom kunnat bidra med en hint om hur den forntida människan i det undersökta 

området i första hand har nyttjat lokalt förekommande råmaterial. 

  

NIR-spektroskopiska data från RAÄ 519:1 och RAÄ 132:1, samt PCA-modellen baserad på 

komponent 3 och 5 skapad utifrån artefakterna från dessa arkeologiska fyndlokaler, tillsamman 

med den statistiska klassificeringsmetoden SIMCA och arkeologiska tolkningar, kunde visa på 

att en del av de avslag, retuscherade avslag och skrapor som framkommit vid utgrävningen av 

RAÄ 519:1, skiljde sig från övriga NIR-spektroskopiska resultat från denna lokal (Figur 9 och 

18). Detta kan i sin tur ge en fingervisning om att dessa föremål kan ha medtagits till lokalen i 

form av andra, färdiga redskap som eventuellt omarbetats till nya redskap vid denna lokal. De 

råmaterial som tolkas som medfört till RAÄ 519:1, kan eventuellt också stärka tidigare 

hypoteser om att befolkningen vid detta område skall ha varit till viss del nomadiska. På detta 

sätt har de NIR-spektroskopiska metoderna i viss mån bidragit till att undersöka en ekonomisk 

aspekt av Västerbottens inlandsområde under neolitikum till bronsålder. 

 

Denna studie visar även på, hur NIR-spektroskopiska metoder kan användas i arkeologiska 

sammanhang som inte nödvändigtvis kräver en proveniensstudie. Detta medför att de NIR-

spektroskopiska metoder som presenteras i denna studie, kan nyttjas på arkeologiska artefakter 

vid olika museum och på så vis bidra till en högre förståelse kring olika regioners sociala och 

ekonomiska struktur (likt förflyttningsmönster och/eller handel mellan olika områden) under 

forntiden. Tack vare NIR-spektroskopins ickeförstörande natur och snabba datainsamling kan 

studier av detta slag genomföras på relativt stora samlingar av arkeologiskt material utan att 

skada de artefakter som studeras på detta vis. 
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Genomförandet av denna studie har dessutom producerat ett relativt stort empiriskt material 

som kan gynna framtida NIR-spektroskopiska studier av mineralogiskt material av detta slag 

och/eller studier av NIR-spektroskopiska metoder likt de som presenteras i samband med denna 

studie. Förhoppningsvis kan de data som presenteras i Bilaga 5, bidra till framtida studier som 

innefattar både artefakter och avslag från fler arkeologiska fyndlokaler för att bidra ytterligare 

till en mer detaljerad bild av hur människan rört sig i det arkeologiska rummet och kanske även 

till en klarare bild av det forntida samhällets sociala och ekonomiska struktur mellan olika 

arkeologiska fyndlokaler. Eventuellt kan framtida utgrävningar av arkeologiska lokaler, 

kompletteras med den typ av portabel NIR-spektroskopi som presenteras i denna studie, för att 

förse forskningen med avläsningar från närliggande råmaterial vid olika lokaler. Detta skulle 

också kunna möjliggöra jämförelse mellan råmaterialet i artefakterna och de råmaterial som 

finns att tillgå i respektive arkeologisk lokals direkta omgivning, vilket skulle kunna bidra med 

värdefull information för framtida NIR-spektroskopiska studier som behandlar forntida 

förflyttningsmönster och/eller handel. Även ytterligare statistiska modeller och 

klassificeringsmetoder applicerade på de data som denna studie genererat, skulle eventuellt 

också kunna bidra till en mer detaljerad förståelse av de lokaler som presenterats i denna studie. 

Ännu ett resultat av denna studie är de arkeologiska tolkningar av de 6 lokaler som presenteras 

i denna studien, som i sig eventuellt kan bidra med en byggsten för att närma sig en klarare 

bild av hur forntiden sett ut. 

 

9. Sammanfattning 

Denna studie använder det arkeologiska fyndmaterialet och grävrapporter från de 6 olika 

lokalerna RAÄ 977:1 Vilhelmina, RAÄ 553:1 Vilhelmina, RAÄ 132:1 Vilhelmina, RAÄ 519:1 

Vilhelmina, RAÄ 399:1 Vilhelmina och RAÄ 129:1 Åsele för att tolka de olika lokalernas 

funktion och bidra till en ökad förståelse kring forntiden i Västerbottens inland. Med hjälp av 

NIR-spektroskopi och PCA-modeller ämnar denna studie också undersök eventuella ledtrådar 

angående förflyttningsmönster och den forntida människans relation till råmaterial. 

Förhoppningen är att de resulterande NIR-spektroskopiska data som denna studie resulterar i 

och som presenteras i Bilaga 5, skall kunna bidra till fortsatt forskning kring appliceringen av 

NIR-spektroskopi på mineralogiskt material samt gynna fortsatt applicering och utveckling av 

denna metod i framtida arkeologiska studier.  
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I denna studie söks svaren på vad en jämförelse mellan olika lokalers nyttjande av råmaterial 

samt föremålstypologier kan säga om den sociala och/eller ekonomiska förhållanden mellan 

olika arkeologiska lokaler, under bronsålder i Västerbottens inland. Här undersöks även hur 

NIR-spektroskopiska data från bronsålderslokaler kan visa på den forntida människans rörelse 

i det arkeologiska rummet och/eller eventuell handel som kan ha förekommit mellan olika 

områden i förhistorian. 

 

Denna studie bygger på en mängd tidigare forskning kring NIR-spektroskopi och applikationer 

av denna samt PCA-modeller, 14C-metoden, tidigare studier och hypoteser kring 

funktionsbestämningar av arkeologiska lokaler samt typologiska dateringsmetoder. Samtliga 

av dessa metoder nyttjas för att kunna bidra med en så komplett bild av de 6 lokaler som 

behandlas i denna studie, som möjligt. Detta görs i sin tur för att ställa resultaten av de olika 

metoderna mot varandra och nyttja dessa som proxys för att representera olika aspekter 

angående forntiden som kan hjälpa tolkningen av de olika lokalerna. 

 

Huvudmaterialet som nyttjas för denna studie är de kvartsitartefakter som framkommit vid 

utgrävningen av de 6 olika lokalerna i Västerbottens inland. Detta material tjänar både som 

grund för de NIR-spektroskopiska analyserna och tillsammans med övriga fynd som grund för 

funktionsbestämningarna av lokalerna. Miljöbeskrivningarna och planritningarna av lokalerna 

är hämtade från grävrapporterna från dessa lokaler då författaren själv inte besökt dessa lokaler. 

 

Med hjälp av de NIR-spektroskopiska metoderna och PCA-modellerna gjorda på dessa resultat, 

presenterar denna studie score plots som sedan tolkas utifrån de kluster som kan ses i dessa. 

Med tolkningar av NIR-resultaten som informeras av kunskap inhämtad om lokalerna och 

deras topografiska läge i det arkeologiska rummet, bidra detta till tolkningen av varje enskild 

lokal samt med en insikt i hur den forntida människan ställt sig i förhållande till de råmaterial 

som varit tillgängliga vid de olika lokalerna. 

 

Tolkningar av resultaten som presenteras i denna studie har kunnat visa på de enskilda 

lokalernas arkeologiska källmaterial kan vittna om resursutnyttjande och möjliga funktioner i 

den större ekonomiska strukturen i det arkeologiska rummet. Till detta har det också kunnat 

påvisa hur NIR-spektroskopiska metoder och PCA-modeller i kombination med statistiska 

klassificeringsmetoder kan bidra till den arkeologiska tolkningen av forntida fyndplatser samt 

det arkeologiska rummet i stort. Dessutom har ett relativt stort empiriskt material producerats 
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under denna studie, som kan vara gynnsamt för fortsatta studier både kring NIR-spektroskopi 

applicerat på mineralogiskt material samt fortsatta arkeologiska studier angående 

resursutnyttjande under forntid och den förhistoriska människans möjliga rörelsemönster som 

kan ses utifrån detta. Det står klart att de data som denna studie genererat, med hjälp av andra 

statistiska metoder och modeller (som inte nyttjats i denna studie) kan leda till fler tolkningar 

och ytterligare förståelse angående forntidens människor i det område som denna studie 

behandlar.  
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från Walukiewitz 1983). 
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Bilaga 2 

 
Planritning över RAÄ 553:1, upprättad av Lars Göran Spång 1977 (hämtad från Spång 1983). 
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Bilaga 3 

 

Planritning över den västra delen av RAÄ 132:1, upprättad av Åsa Lundberg 1980 (hämtad 

från Lundberg 1996). 
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Planritning över den östra delen av RAÄ 132:1, upprättad av Åsa Lundberg 1980 (hämtad 

från Lundberg 1996). 
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Bilaga 4 

 
Tabell över de träningsdata som användes till SIMCA för att klassificera de kluster som 

kunde ses hos RAÄ 519:1 och 132:1 i komponent 3 och 5 i PCA-modellen skapad utifrån 

samtliga data som ingick i denna studie.  
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De NIR-spektroskopiska data som denna studie resulterat i och bygger på kan återfinnas på: 

https://www.academia.edu/33369648/MGE_NIR_DATA_2017.xlsx  

https://www.academia.edu/33369648/MGE_NIR_DATA_2017.xlsx

