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Abstract. This candidate thesis concerns the “all but forgotten” material from the bronze age site named “Raä
977, Hansbo 1:3, Vojmsjön, Vilhelmina”. During 1975-76, an archaeological dig was carried out by
Västerbottens museum led by Ulla Walukiewich in an attempt to preserve the information the site held, before it
was destroyed by the erosion brought on by the recently regulated sea “Vojm” (Vojmsjön). The archaeological
dig yielded a stunning amount of finds, samples and information previously unknown. Amongst these finds where
a large amount of quartzite scrapers, arrowheads and other stone tools, typologically dated to BC 1500- BC
1000. Two groups of three structures each, interpreted as “hearths” were also discovered. The dig was carried
out in extreme detail for this time and provided 54 soil samples originally intended for phosphate analyses by
“spot-tests” and coal samples for carbon dating. The site was documented in a grid of 33*33 cm and was dug in
an artificial stratigraphy of 3cm layers. Because of these samples and the high resolution of the recorded data it
is now possible with new technology and archaeological/environmental archaeological methods to extract even
more information from this site, and that is what this paper intends to present. This new information that might
be altering the interpretation of the site as a “settlement site” and hopefully shine light on the purpose of the site
and to what extent the site have been utilized as well as the extent of the site itself. Hopefully this will enable a
more accurate rendering of the activity’s preformed on site, and the lives of the people that once inhabited it, by
comparing the result of the analysis presented below and previous research done in the area.
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1. Introduktion
År 1936-39 samt 1941 inventerades Vojmsjöns stränder av Knut Tinnberg. I samband med
inventeringen påträffades lösfynd i form av avslag som tolkades som tecken på en
stenåldersboplats lokaliserad ca 35m in åt land från strandlinjen. Lokalen undersöktes dock
inte vidare innan regleringen av Vojmsjön 1958, regleringen resulterade senare i att en del av
en anläggning, som senare tolkats som ”härd” (på grund av en ansamling av skärvsten som
upphittades i denna) eroderats fram på grund av den höjda vattenytan som efter reglering höjts
med ca 4m och därmed spolat bort befintlig växtlighet längs med den nya strandlinjen.

Under utgrävning av lokalen som ägde rum 1975-76, togs 54 jordprover för fosfatanalys
(spottest). Inga av proverna blev analyserade och platsen har i det närmaste blivit bortglömd.
Det omfattande fyndmaterialet från lokalen som innefattar ett stort antal skrapor, spetsar och
förarbeten av kvartsit, har inte heller behandlats närmare ut över rapporten (Walukiewich
1983) som den arkeologiska undersökningen resulterade i, bortsett från en CD-uppsats av
Augustin (2004) och ett fåtal meningar där Spång (1997;203-204) omnämner lokalen. I dessa
arbeten genomförs dock inga rumsliga analyser av fyndens och/eller avslagens
spridningsmönster, vilket lämnat utrymme för vidare forskning. Det är detta material och den
information som länge legat mer eller mindre bortglömd i Västerbottens museums arkiv, som
denna uppsats rör.

Genom miljöarkeologiska analyser utförda på proverna tagna vid utgrävningen och rumsliga
analyser av avslag. fyndmaterialet och de anläggningar som framkommit under utgrävningen
av lokalen, ämnar denna uppsats vidare utforska lokalen utifrån ett tvärvetenskapligt
perspektiv och tillhandahålla nya data som kan vara till stöd för nya tolkningar av lokalen och
där igenom bidra till en ökad förståelse av både Raä 977 samt dess arkeologiska kontext. På
grund av den ekonomiska situationen kunde ingen C14-analys genomföras på anläggningarna
(inom detta arbetes ramar) för att utröna huruvida de är samtida eller ej, vilket också kommer
diskuteras vidare i denna uppsats.

Kritiska ståndpunkter kommer slutligen presenteras för de metoder som här presenteras och
de resultat som de frambringat. Där tillkommer också metoder för att utvärdera metoderna i
sig att presenteras i ett försök att utvärdera den nya informationens trovärdighet och
förhoppningsvis höja både informationens kvalité men också kvalitén av de tolkningar som
presenteras här.
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1.1 Syfte och forskningsfråga
Denna uppsats ämnar att genom naturvetenskapliga/miljöarkeologiska analysmetoder så som
MS och fosfatanalyser gjorda på jordprover tagna under utgrävning av lokalen ”Raä 977
Hansbo 1:3, Vilhelmina socken”, besvara frågor kring lokalens ursprung och betydelse för
den samtida människan. Dessutom ska rumsliga analyser av fyndens och avslagens
spridningsmönster i ArcGIS 10 kombinerat med statistiska analyser och arkeologiska
tolkningar av resultaten. I hoppning om att detta skall bidra med en djupare förståelse kring
lokalen och dess funktion samt den kontext lokalen hör hemma i. Förhoppningarna är att
genom att behandla materialet från lokalen kunna besvara frågan:

1)

Hur kan man utifrån arkeologiska och miljöarkeologiska metoder tolka

funktionen för Raä 977 i Vilhelmina socken och hur påverkar dessa hur lokalen passar
in i den arkeologiska kontexten både inom och utom lokalen?

2. Forskningshistorik
Vid inventeringen av platsen som utfördes av Knut Tindberg år 1936-39 samt 1941,
upphittades avslag av ”grå/vit” samt ”mörk kvartsit”, inga konstruktioner var synliga i
terrängen. Lokalen tolkades i brist av information som en boplats av stenåldershärkomst men
är idag registrerad som bronsåldersboplats i fornminnesregistret. Raä 977 är belägen 417 m
ö.h. på en terrass ovanför den högsta dämningslinjen på Vojmsjöns norra strand mellan
Hansbo och Långstrand, jordarten i området består till största del av ”moig morän”. 1975-76
grävdes Raä 977 ut av Västerbottens länsmuseum i samband med projektet ”Arkeologiska
undersökningar vid reglerade sjöar och vattendrag i Västerbottens län” under ledning av fil.
kand. Ulla Walukiewich. Projektets målsättning var att gräva ut, bland annat Raä 977 då
lokalen var hotad av att erodera ned i Vojmsjön. Vegetationen i området var ”bortspolad” och
jordarten på plats bestod av stor andel upp spolat grus, medelstora till stora stenar samt
meterstora block av varierande bergart (Walukiewich 1983;5).

Utsträckningen av lokalen fastslogs med hjälp av provrutor innan själva utgrävningen
påbörjades. Därefter avtorvades lokalens östra del. Baserat på fyndmaterialet som påträffades
så ansågs det till en början rimligt att även lokalens västra del skulle medhinnas under årets
grävning. Detta visade sig inkorrekt då lokalens västra del var betydligt fyndrikare än man
tidigare trott (Walukiewich 1983;6).
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Lokalen ansågs kunna avgränsas till ca 150 m², inga naturliga lagerföljder kunde återfinnas på
platsen. Därför grävdes lokalen ut enligt ett rutnät om 33 kvadratcentimeter stora rutor som i
sin tur grävdes i artificiella lager om 3 cm, som där efter sållades ruta för ruta. Varje 3cmlager grävdes färdigt innan nästa påbörjades (med några få undantag runt anläggning 2, 3 och
7). Området som undersöktes omfattade totalt 400 m² (Walukiewich 1983;6).

Proverna tagna under grävningen innefattar 54st jordprover tagna i ett rutnät om 4*4 m, i
syfte att göra fosfatanalyser (spot tester) som för ännu inte har genomförts. Här tillkommer
prover på kol tagna för C 14-analyser som ej heller blivit genomförda (Walukiewich. 1983;6).

Under utgrävningen påträffades Ca 191 fynd bestående av förarbeten av varierande slag,
skrapor, spetsar m.m. Varje föremål dokumenterades beroende på form, mått (mätt i mm),
råmaterial, koordinater (lokalt koordinatsystem användes) samt i vilket lager i den artificiella
stratigrafin de upphittades. Dessutom tillkommer en ansenlig summa (uppskattat till ca
20 000st) avslag funna vid platsen. Förutom fynd och avslag så frilades också två ansamlingar
av anläggningar tolkade som härdar (baserat på brända avslag och skärvsten som upphittades i
anläggningarna). Anläggningarna var lokaliserade i två separata rader om tre anläggningar
vardera (se Bilaga 3). Ena ansamlingen (anläggningarna 1, 2 och 3) var anlagd i nordsydlig
riktning och den andra (anläggningarna 4, 5 och 6) i nordvästlig - sydostlig riktning.
Anläggningarna 1, 3 och 4 är närmast rektangulära till formen och är ca 2,6 m långa och ca 1
m breda. Anläggning 2, 5 och 6 är mer oregelbundna till formen och är närmare 1,7 m långa
och ca 1 m breda (Walukiewich 1983;8-10). En del flathuggna och bifacialt retuscherade
spetar med rak eller inböjd bas från lokalen har typologiskt daterats till ”Senare delen av
andra och förra delen av första år-tusendet f.Kr” - Walukiewich (1983;8), eller i detta fall
bronsålder.

2.1 Ett försök till tolkning, en CD-uppsats
Tidigare forskning kring Raä 977 och dess arkeologiska material är begränsat till bland annat
Johnny Augustins (2004) CD-uppsats ”RAÄ 977, Ett försök till tolkning av en
inlandsboplats”. Likt uppsatsens titel så avser Augustin att tolka Raä 977 genom att studera
fyndmaterialet som består av stenföremål, i hopp om att kunna datera och funktionsbestämma
lokalen. Utöver detta så görs ett försök att sätta lokalen i sin arkeologiska kontext baserat på
tidigare forskning rörande Vilhelminaområdet och dess förhistoria.
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Augustin (2004) tillhandahåller i sin CD-uppsats en typologisk datering av lokalen till 1500
f.kr, baserad på de bifaciala spetsar upphittade inom lokalen, Augustin baserar främst sina
dateringar på Broadbents arbete från 1982 (Skelleftebygdens historia. Del 3. Den förhistoriska
utvecklingen under 7000 år) och fortsätter att diskutera lokalens ålder utifrån de övriga fynd
som upp hittades under grävningen och deras typologi (Augustine, 2004;28-39).

Inom Augustins arbetes ramar förbigås jordproverna tagna på den relativt väldokumenterade
platsen då detta anses ligga utanför ramarna för arbetet. Därtill hör också att kolprover från
lokalen förbises, antingen på grund av otillräcklig budget och/eller tidsbrist, vilken anledning
som ligger till grund för detta framgår dock inte.

Augustins (2004) arbete missar också att hantera spridningsmönster som eventuellt kan vara
intressant för tolkningen kring lokalens betydelse för den forntida människan. Augustin
(2004) nämner också själv att inga slitspårsanalyser gjorts på föremålen, varken för att
bestämma lokalens ekonomiska betydelse för den samtida människan eller för att belysa
någon form av rumslig användning inom lokalen.

Detta lämnar ett stort hål i kunskapen kring Raä 977 vilket detta arbete ämnar fylla så gott
som möjligt inom ramarna för detta arbete. Till hjälp tas naturvetenskapliga analysmetoder
applicerade på proverna tagna då grävningen ägde rum, samt tolkningar av provresultaten,
rumsliga analyser utförda i ArcGIS10 och tolkningar gjorda utifrån lokalens geografiska läge.
Dessutom beaktas samtida klimat och relation till närliggande samtida fornlämningar som kan
ha relevans för dessa tolkningar.

2.2 Fångstsamhälle i handelssystem
Vid ett tillfälle nämner Spång (1997; 203-204) i sin bok ”Fångstsamhälle i handelssystem”
lokalen Raä 977. Spång tolkar lokalen som en ansamling av 6 avlånga härdar och 4 kvartsitverkstäder. Han fortsätter med att mena på att lokalens kontext är relativt oblandad och kan
dateras till senneolitikum – bronsålder. Spång (1997;203) anser att lokalen uttrycker ett
specialiserat bruk och han tolkar därmed lokalen som en ”transient site” och menar att
anläggningarna var avsedda för temporärt bruk. Enligt Spångs (1997;203) mening så skall de
två (2) ansamlingarna om tre (3) härdar vardera och deras position antyda ett samtida bruk. En
annan poäng som här kort diskuteras är hur nära härdarna är varandra, vilket skulle göra det
”svårt” eller olämpligt att bygga en inneslutande konstruktion för varje härd. Detta tyder
enligt Spångs (1997) mening på en säsongsbunden och högst temporär bosättning då
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bosättningar för övervintring traditionellt sett utmärks av nedsänkta bosättningar med
skärvstensvallar runtom och med en härd i mitten av anläggningen. Något vidare om Raä 977
diskuteras dock inte i Spångs arbete (Spång. 1997;203-204), vilket också lämnar
forskningsutrymme för denna studie av Raä 977.

3. Metod och material
Som tidigare nämnts så består det empiriska materialet som ingår i denna studie av fynden
som upphittades under inventeringen och grävningen, här ingår avslagen från lokalen samt de
jordprover som togs under utgrävningen. Dokumentationen som gjordes under utgrävningen
bidrar med en spatial uppfattning om lokalens utseende, sett utifrån anläggningarna 1-7 i
förhållande till varandra, samt fynd och avslags rumsliga spridning och analysresultaten från
jordproverna.

Valet av undersökningsmaterial motiveras av den ringa forskning som tidigare gjorts på det
omfattande och väldokumenterade fyndmaterialet, vilket av författaren anses genom analyser
och multi-Proxyanalyser kunna bidra med en stor tillgång till ny information kring Raä 977.
Information som eventuellt skulle kunna bidra men en ytterligare en pusselbit i den större
kontexten som är Vilhelminaområdets förhistoria.

För att kunna bistå med ny information kring Raä 977 för vidare analyser både med hjälp av
ArcGIS 10 och statistiska analyser i Excel så skapade författaren tre separata databaser utifrån
de olika källmaterialen som fanns att tillgå. Fosfat och MS-analyser gjorda på jordproverna
tagna under utgrävningen av lokalen (se Bilaga 8) utgjorde en av dessa, den andra var en
databas över avslagen baserat på deras spridningsmönster och vikt (se Bilaga 7), samt den
tredje som bestod av föremålen funna under utgrävningen och deras storlek, typ,
spridningsmönster och val av råmaterial, baserad på fyndlistan i originalrapporten skriven av
Walukiewich (1983) (se Bilaga 6).

1) Yttre Avgränsning av lokalen. Det är viktigt att avgränsa lokalen till yta och skapa en
uppfattning om huruvida lokalen verkligen är avgränsad så som originalrapporten
(Walukiewich 1983) antyder och därmed också utvärdera pålitligheten hos de ”provschakt”
som grävdes i ett försök att under utgrävning avgränsa lokalen. Detta görs med hjälp av att
plottas de MS och fosfatvärden som framkommer vid analyser utförda på de jordprover som
togs vid utgrävningstillfället. Dessa resultat och dokumentationen av de avslag som framkom,
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bör också kunna visa på om lokalen avgränsas till den grävda ytan eller påvisar en fortsatt
spridning längs med schaktens kanter och/eller utanför den utgrävda ytan.

2) Intern rumslig indelning av lokalen. För rumslig indelning av lokalen används dels
fyndmaterialet i en analys i ArcGIS 10. Det väl dokumenterade spridningsmönstret av fynden
bör återge någon form av strukturerad indelning i slagytor och/eller ytor avsedda för förvaring
av de olika föremålen om några sådana förekommit. Förutom fyndens spridningsmönster
används både MS och fosfatanalyser gjorda på jordproverna tagna vid grävningstillfället. MSresultaten bör återge en beskrivande spridningsbild av MS-värdena inom och utanför det
utgrävda området. Detta kan både beskriva användningen av lokalen i förhållande till
anläggningarna 1-7 och säga något om eventuella rumsliga indelningar inom det provtagna
området, exempelvis områden var härdar eller liknande anlagts. Resultaten av
fosfatanalyserna bör likt MS-resultaten kunna återspegla områden för dagligt bruk,
exempelvis ytor avsedda för sociala interaktioner, boplatsytor och/eller eventuella områden
använda för behandling av organiskt material likt skinnberedning eller matlagning. Här bör
också det lika väl dokumenterade spridningsmönstret av avslagen funna inom lokalen kunna
bidra med en rumslig indelning, om avslagen påvisar en rumslig indelning då de plottas ut på
planritningen från lokalen, bör detta säga något om rumslig indelning av aktiviteter
(exempelvis områden avsedda för stensmide) inom lokalen. Resultaten av de nämnda
analyserna kan möjligen också säga något ytterligare om den rumsliga indelningen av lokalen
eller avsaknaden därav.
3) Typologisk datering. Tidsavgränsning av lokalen baseras på Mjærums (2012) arbete ”The
bifacial arrowheads in Southest Norway” där Mjærum presenterar en väl grundad typologi för
den typ av bifaciala spetsar som återfinns i fyndmaterialet från Raä 977. Genom att jämföra
spetsarna och de dateringar som Mjærum framlägger i sitt arbete, bör Raä 977 kunna
avgränsas i tid med större säkerhet och upplösning än vad som gjorts i tidigare publicerat
material rörande lokalen. Denna typ av datering är dock något osäker då den förutsätter att
även Raä 977 följer samma kronologiska mönster som spetsarna från sydöstra Norge. Därav
hade C-14dateringar varit att föredra, men beklagligen fanns inte de ekonomiska resurser som
krävdes för detta att tillgå. Ett annat problem med typologiska dateringsmetoder är att, vid en
typologisk datering kan också den mänskliga faktorn vara ett problem då det är en
tolkningsfråga att avgöra vilket spets som ingår i vilken kategori, vilket kan variera från
person till person.
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4) Anläggningarnas inbördes kronologi. Eventuell synkronitet av anläggningarna undersöks
dels utifrån fyndens spridning och läge i stratigrafin, förutsatt att anläggningarna kan knytas
till föremålen och eventuellt också avslagen från lokalen. Kan denna relation säkerställas så
bör också fyndens spridning i stratigrafin kunna säga något om huruvida fynd och/eller avslag
kan kopplas till en relativ kronologi för anläggningar eller inte. Detta förutsätter dock att
stratigrafin är pålitlig, vilket i sin tur undersöks med hjälp av en jordartsanalys som beskrivs i
texten nedan.

3.1 Teori
Författarens egna teoretiska utgångspunkt för tolkning och bearbetning av arkeologiskt
material grundar sig i ett något positivistiskt synsätt. På grund av detta har författaren valt att
använda en rad olika naturvetenskapliga metoder som hör miljöarkeologin till.
Förhoppningarna är att genom naturvetenskapliga metoder kunna bidra med oberoende fakta
kring det arkeologiska materialet. Exempel på sådana är de analysresultat av jordprover så
som MS och fosfat-resultat. Dessa analysresultat är objektiva och mer eller mindre absoluta
fakta som kan utvinnas ur det arkeologiska materialet (om man kan se jordprover som ett
arkeologiskt material). Analysresultaten säger dock inget om varför marken uppvisar de
egenskaper som analysresultaten visar på. Här är det dock nödvändigt att använda sunt förnuft
och ett källkritiskt tänkande rörande det empiriska materialet (I detta fall jordproverna tagna
från Raä 977 i Vilhelmina socken). Detta innebär att de tolkningar som görs av provresultatet
bara kan läggas fram som möjliga tolkningar, och därför inte bör tas som absoluta fakta då det
sällan är möjligt att förklara exakt hur eller varför marken uppvisar de fysikaliska egenskaper
som den gör. Förutsatt att inga kompletterande analysresultat kan presenteras som resultat av
exempelvis en multi-Proxyanalys, men även här kan bakomliggande anledningar till
analysresultaten vara ovissa. Innan analysresultaten av exempelvis MS eller fosfatanalyser
tolkas så är det viktigt att diskutera huruvida provtagningen kan ha påverkat resultatet.
Exempelvis kan analysresultaten påverkas om proverna är tagna på olika djup vid en
markkartering, om detta är fallet så kan även analysresultat av detta slag bli opålitliga.
Naturvetenskapliga metoder kan dock bara ta kunskapen om forntiden ”så långt”, därav
kompletteras dessa resultat med tolkningar. Utan att tolka det arkeologiska materialet skulle
arkeologin enbart kunna bistå med tabeller med ren fakta utan något sätt att knyta detta till
den forntida människan, vilket trots allt är arkeologins mål. På grund av tolkningarnas
subjektiva natur har tolkningarna i denna uppsats valts att framläggas med alternativ och
kritiska synpunkter. Detta är oerhört viktigt då ett analysresultat kan ha flera möjliga
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förklaringar. Här anser författaren att det är viktigt och användbart att använda sig av multiProxyanalyser för att komplettera de enskilda provresultaten. Genom att exempelvis jämföra
MS-resultaten och spridningsbilden av fynd och/eller avslag kan teoretiskt sett mer komplett
bild av forntiden lyftas fram. Därmed kan man också säga att det är viktigt att se alla
resultaten av de olika metoderna i sin kontext. Man bör därför vara försiktig i sina tolkningar
på grund av dessa relationer mellan de olika materialen och de analysresultat de resulterar i då
resultatet av ena materialet kan påverka tolkningen av det andra materialets resultat. Den
information vi kan utvinna i dagens läge och med de metoder som valts är ofta bara en liten
del av den stora bilden. På grund av detta är det viktigt att förstå sina egna och materialets
begränsningar då materialet tolkas. De nya metoder som kontinuerligt tas fram inom de olika
vetenskapliga disciplinerna bistår allt eftersom, med nya sätt att utvinna information som kan
komma att vara viktig för tolkningar inom arkeologin. På grund av denna eventuella nya
information och dess eventuella koppling till den befintliga informationen, kan tolkningarna
kring det arkeologiska materialet som tidigare framlagts komma att ändras.

Att ställa sig kritisk till källmaterialet och de metoder som väljs är här också mycket viktigt
och på samma sätt är det viktigt att ha en bred kunskap om ämnen rörande olika vetenskapliga
discipliner då man tolkar ett arkeologiskt material. Ett exempel på detta är den kritiska
ställning som i denna uppsats tas till den artificiella stratigrafin som framtogs under
utgrävningen av Raä 977. I denna uppsatts så argumenterar författaren att strategrafin inte är
pålitlig på grund av jordarten som lokalen Raä 977 är belägen på. Utan en grundläggande
förståelse för geologi skulle en sådan kritiskt ställning till stratigrafin kanske inte göras vilket
i detta fall skulle kunna resultera i en feltolkning och/eller förvriden bild av Raä 977:s forntid.

Det ligger också i arkeologins natur att det material och/eller den arkeologiska lokal som
undersöks ofta förstörs, detta är givet vis beroende på vilka metoder som anammas. Därför är
det också viktigt att föra en noggrann och saklig dokumentation över det arkeologiska
materialet, de metoder som används och de resultat som dessa resulterat i. Denna noggranna
dokumentation av handlingsförfarandet och de metoder som används är mycket viktig för
fortsatt forskning som kan vara beroende av analysresultaten, samt för att bibehålla en
trovärdighet, speciellt de gånger då materialet förstörs.

3.2 MS-Analyser
MS-analyser (Magnetisk Susceptibilitet-analyser) är en väl dokumenterad och etablerad
metod för att utröna rumslig indelning inom en arkeologisk lokal då markens MS-värden ofta
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kan kopplas direkt till mänskliga aktiviteter inom en lokal (Linderholm 2007;419-420).
Exempel på mänsklig aktivitet som kan påverka markens MS-värden är upphettning av
marken genom att anlägga en eldstad, metallhantering i området och tillförsel av
näringsämnen (exempelvis genom slakt eller avfallshantering) som tas upp av ”järnbakterier”
som exempelvis ”Acidithiobacillus ferrooxidans” (Linderholm 2007;420, se också Emmerson
et al 2010). Markens MS-värde kan också sänkas vid kontakt med vatten vilket bör tas i
beaktande vid tolkning av provresultaten (Linderholm 2007;419).

Upplösningen av provtagningen från lokalen (det vill säga avståndet mellan proverna) är av
stor betydelse för det slutgiltiga resultatet av så väl MS som fosfatkarteringen och är därför
viktig att ta i beaktande vid tolkning av resultaten i sig. Beroende på vilken skala och i vilket
syfte proverna tas kan olika slutsatser dras från resultaten. För att avgränsa och rumsindela en
lokal, baserat (bland annat) på MS och fosfat-resultat har av Linderholm (2010;11) föreslagits
en upplösning på 2-5m, dels på grund av kostnadseffektivitet och dels på grund av
hanterbarhet av data rörande rumsindelning som denna upplösning kan tänkas tillhandahålla.

Detta stämmer väl överens med det rutnät om 4 m mellan proverna från Raä 977. Det skall
dock påpekas att en tätare provtagning skulle ha varit fördelaktig för den rumsliga
indelningen vid lokalen då detta skulle ha kunnat ge mer exakt information kring de olika delytornas avgränsning inom lokalen. Även att provta ett större område kring det utgrävda
området skulle ha varit fördelaktigt då detta skulle ha kunnat ge mer information kring
lokalens avgränsning och eventuella arkeologiskt intressanta ytor kring lokalen. Detta skulle
även ha kunnat bidra med ”bakgrundsvärden” som skulle ha varit värdefulla för att närmare
undersöka vilka ytor som är mänskligt påverkade eller inte.

Initialt gjorde författaren en enkel jordartsanalys på proverna där den procentuella andelen av
silt, sand och grus uppskattades, samt färgen på proverna antecknades. Provernas storlek och
deras tendens att klumpa sig efter att ha förvarats hos Västerbottens museum sedan 1975
gjorde det nödvändigt att efter första sållningen och den okulära besiktningen av det material
som inte gick genom sållet, mortla kvarvarande material med en keramisk mortel. Därefter
sållades proverna igen och vägdes upp i prover om 10g (så långt det var möjligt). Provernas
ringa storlek tillät dock inte alla prover att uppnå 10g utan stannade vissa gånger på 5-6g. När
proverna var uppmätta så genomfördes en mätning av deras MS-värde i en Bartington MS3
med en MS2B mätcell. Denna metod beskrivs i detalj av Engelmark & Linderholm (2008;29).
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3.3 Fosfatanalyser
Liksom den mänskliga aktivitet som leder till ökad MS inom en lokal eller yta är markens
fosfathalt också bunden till mänskliga aktiviteter i området på liknande vis som MS.
Fosfathalten påvisar emellertid andra typer av aktivitetsområden, exempelvis kan
jordprovernas fosfatvärden bindas till populationstäthet i förhållande till tid och/eller yta,
ekonomiska faktorer inom en population och kulturella/sociala faktorer relaterade till spatial
indelning av en lokal (Linderholm 2007;427-429). Förhöjda fosfatvärden i marken kan även
vara ett resultat av deposition av biologiskt material såsom avfall från matrester som bryts ned
och efterlämnar sig det fosfat som tidigare legat bunden i det biologiska materialet (Blidmo
1995;6-8). Därav kan höga fosfatvärden också ses som en indikator på hantering av biologiskt
material, exempelvis matlagning, slakt eller annat som av uppenbara skäl kan resultera i en
hel del spill.

Vid utvärdering av fosfatresultaten är det viktigt att ta i beaktande den förlust av fosfatvärden
som kan inträffa vid erosion och/eller försumpning (Linderholm 2007;418-419). Detta är båda
viktiga källkritiska faktorer vid tolkningar av fosfatresultaten från Raä 977 då lokalen enligt
originalrapporten grävdes ut på grund av påbörjad erodering, på bringad av uppdämningen av
Vojmsjön (Walukiewich 1983;4).

I originalrapporten från utgrävningen av Raä 977 beskrivs provtagningsmetoden vilket här är
en vital faktor för tolkningen och utvärderingen av provresultaten. Walukiewich (1983;6)
beskriver hur proverna från lokalen tagits från det översta skiktet av ett ”rostjordslager” (med
andra ord i B-horisonten), funnet under ett ”blekjordslager” (A-horisonten) som i sin tur
framkom under det ”humösa lagret”. Detta beskriver en standardiserad provtagningsstrategi
som kan antyda att MS och fosfatresultaten från laborationerna gjorda på proverna bör vara
relativt tillförlitliga.
När MS-analysen var gjord på proverna så togs ett ”sub-sample” från varje prov om 1g för
fosfatanalys enligt Arrhenius (1934) citronsyremetod (Engelmark & Linderholm. 2008;30)
som är standard vid MAL (MiljöArkeologiska Laboratoriet vid Umeå universitet), där dessa
prover analyserades. När både fosfat och MS-analyser var genomförda så viktkorrigerades
dessa data av Samuel Ericson vid MAL, därefter exporterades värdena av både MS och fosfat
till Excel-fil för vidare hantering i ArcGIS 10 och Excel (Se Bilaga 8).
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3.4 Jordartsanalysen
Jordartsanalysen som genomfördes i samband med MS och fosfatanalyserna baseras på
”Geotekniska laboratorieanvisningar, del 2.”(Karlsson & Hansbo 1982;31-33) där kriterierna
för de olika jordarterna beskrivs. Här genomfördes ingen laboration på proverna utan enbart
en uppskattning av andelen silt, sand och grus gjordes genom en okulär besiktning, därav kan
andelen silt i proverna ha underskattats på grund av att proverna hade klumpat sig under
förvaringen. Därefter jämfördes dessa resultat med ”SGI rapport No 49” (Larsson, R.
1995;44-47) som beskriver hur tjälfarlig de olika jordarterna är. Detta gjordes för att
undersöka hur pålitlig stratigrafin kunde anses vara. Detta är viktigt då upprepad påfrysning i
tjälfarlig mark på sikt kan resultera i en omsortering av de olika kornstorlekarna (Björkert, D.
2002. s 1-3). Detta kan i sin tur påverka hur pålitlig den artificiella stratigrafin som framtogs
under utgrävningen av lokalen är.

3.5 Avslagen från lokalen
Avslagen var fördelade i fyndpåsar med koordinater som visade både inom vilken 33cm ruta
som avslagen var funna samt i vilket skikt i den artificiella stratigrafin som de upphittats. På
grund av den stora mängd avslag som upphittats och brist på tid så var det inte möjligt att
genomföra en vägning av varje påse med avslag. Tack vare att alla avslagen inom varje
meterruta var samlade i en större påse så kunde vägningen av alla avslagen genomföras och
dokumenteras i gram, dock i en lägre upplösning än önskat. Trots den sänkta upplösningen
från 33*33 cm till 1*1 m skulle denna process visa sig vara mycket tidskrävande. Härigenom
var det möjligt att dokumentera avslagen inom varje meterruta och dess lagerföljd inom den
artificiella stratigrafin som användes vid utgrävningen av Raä 977, ut ifrån detta skapades en
databas i Excel. De olika typerna av fyndpåsar som innehöll avslagen dokumenterades och
vikten av påsarna drogs bort baserat på vikten av respektive typ av påse.

3.6 Fynd
En jämförelse mellan spetsarna funna vid utgrävningen av Raä 977 och Mjærums (2012)
typologiska studie gjordes av författaren för att kunna typologiskt datera lokalen. Detta
förutsätter dock att typologin av spetsar från båda områdena är samtida, det står dock klart att
även om Mjærums studie är baserat från spetsar från Norge så är materialet jämförbart med
vad vi ser i Raä 977 då gränsen för Mjærums arbete inte går långt ifrån Raä 977´s geografiska
position, landsgränser har av naturliga anledningar här ingen bäring på huruvida materialet är
relevant för denna Raä 977 eller inte.
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Därefter jämförde författaren förarbetena till spetsar från Raä 977 med referensmaterial skapat
under ett projekt av Errett Callahan och som tillhandahölls av Umeå universitet.
Referensmaterialet bestod av flertalet bifaciala kvartsitspetsar i olika stadium av produktion
med de tillhörande avslagen för varje del av produktionen. Detta gjordes för att undersöka om
man inom lokalen i fråga har gjort föremålen från grunden eller om man genomfört stensmide
endast i ett visst stadie i produktionskedjan. Genom att jämföra de upphittade förarbetena med
referensmaterialet bör här kunna studeras om olika stadium av förarbeten återfinns i
materialet eller om det finns en klar gräns för vilket stadie av produktionen som förarbetena
tillhör.

3.7 GIS och statistiska analyser
För att skapa kartor för visualisering av såväl de markkemiska analysresultaten som fyndens
och avslagens spridning över lokalen användes ArcGIS 10. De interpoleringar som
presenteras över MS och fosfatresultaten i denna studie är gjorda med hjälp av IDW (Inverse
Distance Weighted) med standardinställningar, i programmet ArcGIS 10. Denna
interpoleringsmetod valdes på grund av sina egenskaper som lämpar sig väl för att
representera material av detta slag (Conolly & Lake 2006:94-97). Kartorna används som
underlag för tolkning av resultaten samt till visualisering för denna uppsats. De statistiska
analyser och uppställningar som gjorts under gången av detta arbete, genomfördes i Excel.

På grund av saknade nationella koordinater för lokalen så var det inte möjligt, inom ramarna
för detta arbete att rektifiera de kartor som skapats i ArcGIS 10. På grund av att detta inte
ansågs ha någon större betydelse för resultaten, användes det lokala koordinatsystem som
upprättades under utgrävningen av lokalen. Detta koordinatsystem var enhetligt genom hela
grävningen vilket gjorde det möjligt att använda det både till att skapa kartor utifrån avslag,
fynd och jordanalysresultat.

3.7.1 MS och fosfatresultaten
Exceldokumentet med resultaten från MS och fosfatanalyserna infördes i ArcGIS 10 där en
shape-fil skapades. Utifrån denna shape-fil gjordes sedan interpoleringarna. Resultaten av
interpolationerna presenteras över schaktplanen och planritningen över lokalen där
anläggningarna som framkom under utgrävningen kan ses (se Bilaga 3 och Bilaga 4).
Ritningarna är hämtade från grävrapporten (Walukiewich 1983). MS och fosfatresultaten
plottades sedan ut i en ”scatterplot” för att undersöka relationen mellan variablerna (se Fig 1).
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3.7.2 Fynden
Fynden fördes över från originalrapporten (se Walukiewich 1983, fyndförteckning) in i en
Excel-fil (se Bilaga 6) för att där efter behandlas i ArcGIS 10. Genom att skapa punktdata
utifrån Excel-filen kunde sedan dessa rektifieras enligt det lokala koordinatsystemet som
upprättats under utgrävningen av lokalen. Därefter rektifierades också planritningen över
lokalen (hämtad från originalrapproten Walukiewich 1983), på detta vis kunde ansamlingar av
fynd ses klustra sig runt de två ansamlingarna av anläggningar som kan ses på planritningen
(se Fig 5). Utifrån detta mönster så delades fynden upp beroende på vilken ansamling de
ansågs tillhöra. När detta var gjort så extraherades fynden som ansågs tillhöra anläggning 1-3
respektive 4-6 till separata Excel-dokument. Detta gjorde det möjligt att statistiskt behandla
data utifrån de nu två separata fyndfilerna för att vidare studera fynden utifrån sitt förhållande
till härdarna.

En statistisk uppställning gjordes baserad på de hela spetsarna upphittade inom Raä 977 där
deras längd och bredd i mm plottades ut i en ”scatter chart” i Excel, sedan sattes varje enskild
punkts läge i stratigrafin ut (se Fig 6). Detta gjordes för att undersöka om det fanns en klar
indelning av de olika typer av spetsar som upphittats inom lokalen, sett ut ifrån stratigrafin.

Därefter skapades två stapeldiagram (Fig 9 och Fig 10) över vilket råmaterial varje fynd
bestod av uppdelat beroende på vid vilken ansamling av anläggningar de upphittats samt den
procent av fynd inom varje enskilt 3 cm-skikt i stratigrafin. Därmed kunde undersökas om en
klar skillnad kunde ses mellan härdansamlingarna utifrån det råmaterial som använts i de
olika skikten av stratigrafin.

Till sist gjordes en jämförelse (representerat av två stapeldiagram) över de olika fyndtyperna
som kunde ses klustras runt de olika anläggningarna (se Fig 7 och Fig 8). Genom att göra
detta kunde det undersökas huruvida de olika ansamlingarna av anläggningar kunde uppvisa
skillnader i typer av föremål, som kunde visa på huruvida de olika ansamlingarna använts för
stensmide av olika föremål i olika grad.

3.7.3 Avslagen
Genom att skapa en ”mask” över den utgrävda ytan som kunde ses på planritningarna från
originalrapporten och sedan interpolera avslagen inom denna, beroende på deras vikt med
hjälp av IDW så kunde en karta upprättas för att representera avslagens spridning inom
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lokalen. För att förhindra en övervikt av de särskilt höga värdena som kan påverka bilden som
interpolationen resulterar i och därigenom återge en mer korrekt bild av avslagens spridning.
Sattes den högsta gränsen för avslagens vikt till 300g per meterruta då allt över detta värde
ansågs störande för modellen och inte bidrog till tolkningen av modellen.

Vid jordartsanalysen som genomfördes i samband med MS-analysen så kunde andelen silt i
en del prover uppskattas till ca 80% vilket i sig talar för att marken i detta område är ”mycket
tjälfarlig”. På grund av detta anser författaren att stratigrafin inte är pålitlig. Detta ledde till att
avslagen i de olika skikten av stratigrafin inte interpolerades var för sig. Här valdes i stället en
interpolation av skikt 2- 6 då skikt 1 representerar torven på lokalen och därför betraktades
fynd och avslag som upphittats i detta skikt som lösfynd. Interpolationen av avslagen visas
över schaktplanen som visar var jordproverna tagits och planritningen som visar var
anläggningarna som framkom under utgrävningen kan ses, båda hämtade från
originalrapporten (Walukiewich 1983) (se Fig 4).

Ytterligare en karta skapades där avslagens vikt representeras av symbolernas storlek utifrån
punktdata. ”Natural breaks” användes vid klassindelningen (se Fig 5). Dels skapades denna
för att påvisa var de högsta värdena återfanns, dels för att studera spridningsmönstret av
avslagen i ett försök att avgränsa någon form av aktivitetsyta.

4. Resultat
De rådata som står till grund för resultat som presenteras här nedan, presenteras i tabellform
under bilagor. Analyssultaten för MS och fosfatanalyserna presenteras i Bilaga 8, i Bilaga 7
presenteras data som insamlades kring de uppvägda avslagen och i Bilaga 6 presenteras
databasen som upprättades över fyndmaterialet som upphittades under utgrävningen av Raä
977, baserad på den fyndförteckningen som återfinns i originalrapporten (Walukiewich 1983).

4.1 MS och fosfatanalyser
Av MS-resultaten framgår tydligt förhöjda värden runt anläggningarna 1-7 samt nordnordöst
om anläggningarna 1-3, även höga värden kan ses nordväst om anläggningarna 4-6. I nordlig
riktning från anläggningarna 1-3 kan ett stråk av höga MS-värden tydligt också ses (se Fig 2).

Resultaten från analyserna gjorda på fosfaten i jordproverna visar på mycket låga fosfatvärden
runt anläggningarna 1-7, vilket kan vara ett resultat av det höjda vattenståndet efter

14

uppdämningen av Vojmsjön. Höga värden kan däremot ses i mitten av den provtagna ytan,
och även i den nordligaste och nordostligaste delen av lokalen kan något förhöjda värden
påvisas (se Fig 3).

När både MS och fosfatresultaten jämförs så kan en stark negativ korrelation mellan MS och
fosfatvärden ses. Även den statistiska uppställning av MS och fosfatvärden som genomfördes
i Excel med hjälp av en scatter-plot kunde rent statistiskt påvisa denna negativa korrelation
mellan de olika värdena (se Fig 1).

Fig 1. Figuren visar MS och fosfatvärden för varje enskild provtagningspunkt, här kan den negativa
korrelationen mellan dessa värden ses genom den streckade linjen som representerar ”trenden” (här representeras
MS-värdena av ”MSif” och fosfatvärdena av ”CitP”).
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Fig 2. Interpolationen av MS-värdena från jordproverna tagna från Raä 977 skapad med IDW-metoden och
projicerade över kartan med schaktplanen och planritningen över lokalen (hämtade från grävrapporten
Walukiewich 1983).

Fig 3. Interpolationen av fosfatvärdena från jordproverna tagna från Raä 977 skapad med IDW-metoden och
projicerade över kartan från schaktplanen och planritningen över lokalen (hämtade från grävrapporten
Walukiewich 1983).
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4.2 Avslagen
Interpolationen av avslagens vikt/m² (se Fig 4) visar ett klart spridningsmönster där höga
värden kan påvisas vid de yttersta anläggningarna i varje ansamling av anläggningar, det vill
säga anläggning 1, 3, 4 och 6. Utöver detta kan ännu ett mönster ses framträda där en
koncentration av avslag kan ses strax nordost om anläggning 4 och på samma vis norr om
anläggning 3.

Fig 4. Interpolation gjord på avslagen från Raä 977 med hjälp av IDW.

Då avslagen plottas ut med punkter vars storlek är beroende på avslagens vikt kan
spridningsmönstret inom lokalen ses träda fram (se Fig 5). Här syns tydligt hur avslagen dels
är klustrade kring anläggningarna 1-6 och dels uppvisar ett tydligt avtagande inom den grävda
ytan. Denna karta synliggör också de olika koncentrationerna inom lokalen. Strax söder om
anläggning 6 kan en hög koncentration ses samt nordnordost om anläggning 4. Nordnordost
om anläggning 1 ses även en koncentration, också sydost om anläggning 3. Ut över dessa så
synliggörs också koncentrationerna norr om anläggning 3 och nordost om anläggning 4.
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Fig 5. Avslagen från Raä 977 representerade i vikt av symbolernas storlek.

4.3 Fynd
Den statistiska uppställningen av hela och färdiga spetsar från lokalen, baserad på spetsarnas
bredd jämte mot längd, genomförd i Excell med hjälp av en ”scatter plot” (se Fig 6).
Författaren kunde inte påvisa någon korrelation mellan spetsarnas form och den del av
stratigrafin som dessa upphittats i. Kanske syns det inte på grund av en omsortering av
materialet, orsakad av frostlyftning.

Uppställningen av fynd av olika råmaterial i procent sett utifrån stratigrafin påvisar hur den
”gråvita något flammiga kvartsiten” uppvisar ett liknande mönster vid båda ansamlingarna av
anläggningar, sett utifrån stratigrafin. Här kan ännu ett mönster hintas om mellan
ansamlingarna av anläggningar när man ser till den ”mörka kvartsiten”. Den ”mörka
kvartsiten” uppvisar ett snarlikt mönster mellan ansamlingarna av anläggningar i stratigrafin,
med ett undantag för skikt 5 där anläggningarna 1-3 uppvisar 28,57% av detta material och 46 visar hela 50%. (se Fig 9 och Fig 10).
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Uppställningen som gjordes baserad på fyndtyper vid de två ansamlingarna av anläggningar
och på stratigrafin påvisar en relativt jämn fördelning av föremål mellan de båda
anläggningskoncentrationerna (se Fig 7 och Fig 8). På grund av den opålitliga stratigrafin
kunde dock inga ytterligare slutsatser dras utifrån dessa resultat.

När förarbetena jämfördes med referensmaterialet (se Bilaga 8) producerat av Errett Callahan
(där stadie 2 representerar den initiala tillhuggningen av spetsens from och stadie 6
representerar retuschen och färdigställandet av spetsen) så framgick att inga av förarbetena till
spetsar funna vid Raä 977, påvisade något tidigare stadium av bearbetning än stadie 4 eller 5.
Förutom ett (fynd-nr 148) som räknades bort på grund av att det inte uppvisade några klara
tecken på bearbetning och därför inte ansågs kunna tolkas som ett förarbete.

Kartan som upprättades över fyndens spridning i förhållande till anläggningarna samt
stratigrafin, påvisar en relativt jämn fördelning av fynd mellan de två ansamlingarna av
anläggningar (se Fig 11).

Fig 6. De hela (och färdiga) spetsarnas bredd i jämförelse med deras längd (mätt i mm), denna graf visar också i
vilket skikt i strategrafin varje enskild spets är funnen (1 representerar det översta skiktet i stratigrafin och 5 det
understa).
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Fig 7. grafen representerar de olika fyndtyperna funna runt anläggningarna 1-3 samt i vilket lager i stratigrafin
de är upphittade (1 i stratigrafin representerar det översta skiktet och 5 det understa).

Fig 8. Grafen representerar de olika fyndtyperna funna runt anläggningarna 4-6 samt i vilket lager i stratigrafin
de är upphittade (1 i stratigrafin representerar det översta skiktet och 5 det understa).
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Fig 9. Stapeldiagram över procentuell fördelning av föremålen funna runt anläggning 1-3 vid Raä 977 uppdelade
dels i vilket skikt i stratigrafin de är funna och vilken procentandel inom respektive lager som utgörs av vilket
råmaterial (skikt 1 i stratigrafin representerar det översta skicket och 5 det understa).

Fig 10. Stapeldiagram över procentuell fördelning av föremålen funna runt anläggning 4-6 vid Raä 977
uppdelade dels i vilket skikt i stratigrafin de är funna och vilken procentandel inom respektive lager som utgörs
av vilket råmaterial (skikt 1 i stratigrafin representerar det översta skicket och 5 det understa).
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Fig 11. Karta över fyndens spridningsbild inom Raä 977. Utplottade på planritningen över lokalen (hämtad från
grävrapporten Walukiewich. 1983).

4.4 Datering
Genom att dela in spetsarna från lokalen enligt de typer som används i Mjærum´s (2012)
studie av bifaciala spetsar av samma typ som återfinns i Raä 977´s fyndmaterial, var det
möjligt att identifiera typerna D, F och G (se Bilaga 1, Fig 12 och Fig 13). Här framkom två
möjliga dateringar av lokalen beroende på om lokalen varit i bruk vid ett eller flera separata
tillfällen. Förutsatt att lokalen brukats under ett tillfälle skulle dateringen av lokalen kunna
begränsas till 1100 f.Kr (baserat på de äldsta dateringarna av typ F-spetsar) till 700 f.Kr.
(baserat på den yngsta dateringen av typ D-spetsar).

En annan möjlighet är att lokalen brukats under flera separata tillfället vilket skulle kunna
resultera i att man under de olika tillfällena har använt olika typerna av spetsar. I detta
scenario är det nödvändigt att använda sig av både de äldsta möjliga och de yngsta möjliga
dateringarna av spetstyperna för att återge den tidsram som platsen brukats inom. Detta
resulterade i en datering som sträcker sig mellan 1500 f.Kr. (baserat på äldsta dateringen av
typ D-spetsar) och 200 f.Kr. (baserat på yngsta dateringen av typ F och G-spetsar).
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Fig 12. Exempel på spetsar funna under utgrävningen av Raä 977. A) Typ D, fynd-nr 45. B) Typ G, fynd-nr 74.
C) Typ F, fynd-nr 9.

På grund av den typologiska dateringsmetodens subjektiva natur så finns det en möjlighet att
den spets (fynd-nr 45) som av författaren ansågs tillhöra typ D, kan vare en olyckligt
retucherad typ G-spets. Detta skulle resultera i att lokalen kan dateras från 1500 f.Kr. (baserat
på äldsta dateringen av typ G spetsar) till 200 f.Kr. (baserat på yngsta dateringen av typ G och
F-spetsar). Förutsatt att lokalen använts vid flera separata tillfällen. Däremot om man
förutsätter att lokalen använts under ett enda tillfälle så skulle avsaknaden av typ D-spetsar
innebära en datering mellan 1100 f.Kr. (baserat på äldsta dateringarna av typ F-spetsar) till
200 f.Kr. (baserat på yngsta dateringarna av typ F och typ G-spetsar).
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Fig 13. Kronologisk typologisk sekvens över bifaciala spetsar i SÖ Norge, hämtad från Mjærum (2012;132).

5. Diskussion och tolkning
Resultaten som presenterats i föregående kapitel ska i detta kapitel bli föremål för tolkning.
Resultaten av exempelvis MS och fosfatanalyserna kan ha en rad olika förklaringar. Därför är
det här viktigt att iaktta att de tolkningar som presenteras för provresultaten många gånger
enbart är möjliga tolkningar och därmed inte absolut fakta rörande det förhistoriska
händelseförloppet inom lokalen. På grund av att Raä 977 hotats av erosion i sin sydostligaste
samt sydligaste del kan resultaten ha påverkats då delar av det arkeologiska materialet från
lokalen kan ha förstörts i denna process innan lokalen i fråga grävdes ut. Därav har också
ansträngningarna som gjorts för att tolka lokalen i sin helhet begränsats.

5.1 MS och fosfatens spridningsbild
Under arbetets gång har markprovtagningens trovärdighet varit ett stort problem som från
flera vinklar diskuterats och undersökts. Att ställa sig kritisk till provtagningsmetoderna från
en lokal som denna är en viktig del av att förstå lokalen i sin helhet. Beroende på
provtagningsmetod som nyttjats under insamlingen av prover kan många problem
framkomma vid tolkning av analysresultaten. I slutänden är det ändock nödvändigt för den
som tar del av analysresultaten att lita på provtagningsmetoden (förutsatt att den är väl
beskriven och genomförd) och kompetensen hos individen som genomfört denna. Detta är
speciellt viktigt vid undersökningen av Raä 977 då allt som finns att tillgå angående
provtagningsmetoden i fält är vad som nämns i rapporten från utgrävningen av lokalen och de
jordprover som detta resulterat i, på grund av att lokalen i dagsläget ligger under vatten.
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Originalrapporten från utgrävningen av Raä 977 nämner provtagningsmetoden som anammats
i fält, samt förklarar hur lokalen valdes att provtas utifrån de synliga jordlagren. Då lokalen
avtorvats beslöt man att provta ytan under det 4-10 cm tjocka ”blekjordslager” som framkom,
här fann man ett lager av ”rostjord” där proverna togs i dess övre del (Walukiewich 1983;6).
Beskrivningen av provtagningen vittnar om en väl genomtänkt provtagningsstrategi som
resulterar i en enhetlig provtagning över lokalen, något som kan tala för provernas
trovärdighet och enhetlighet jämte mot varandra. Detta plus de relativt enhetliga färgerna på
jordproverna (som iakttogs under utförandet av MS-analysen) har av författaren ansetts vara
goda anledningar att lita på provtagningen och därmed också på analysresultaten.

Ansträngningen som gjorts för att tolka analysresultaten av jordproverna har försvårats på
grund av den relativt låga upplösningen på provtagningen av lokalen. En tätare provtagning
skulle ha varit fördelaktig för att tolka lokalen och dess specifika aktivitetsytor. Även om en
tätare provtagning hade varit att föredra så kan det sägas att upplösningen varit nog för att
studera åtminstone grova avgränsningar mellan de olika aktivitetsytorna som provresultaten
tycks vittna om. Här skall dock kommenteras att den låga upplösningen kan bidra till att
utmärkande resultat kan ha förbigåtts, vilket medför att tolkningarna av de ytor som
framkommer av analysresultaten är högst teoretiska och därför öppna för kritik. Detta har
medfört att författarens tolkningar kring de särdrag inom analysresultaten som framkommit är
mycket försiktiga och ofta åtföljs av alternativa tolkningar, på grund av författarens teoretiska
ståndpunkt.

Det första som blir uppenbart då MS-värdena plottas ut i ArcGIS 10 är de höga värdena runt
anläggningarna 1-6, vilket stödjer den tidigare tolkningen av anläggningarna som ”härdar” på
grund av den skörbrända stenen som upphittats i anläggningarna. Förutom de förhöjda MSvärdena runt anläggningarna så syns också förhöjda MS-värden nordväst om den utgrävda
ytan. Dessa höga värden antyder att denna yta kan vara antropogent påverkad. Även ytan
nordöst om anläggningarna 1-3 påvisar höga MS-värden, detta område är till skillnad från
området i nordväst utgrävt och uppvisar inga anläggningar som kan tyda på en inverkan av
eld som kan ha höjt markens MS-värde (för metodbeskrivning se Linderholm 2007;420). Här
spelar provernas täthet och avgränsning in, på grund av ytans avgränsning så försvåras
försöken till tolkning då dessa höga värden kan tyda på en antropogent påverkad yta som
sträcker sig utanför det undersökta området. Därtill skall också nämnas att dessa ytors
förhöjda MS-värden kan vara ett resultat av utspridd jord som tidigare varit i kontakt med
härdarna (se Fig 2). Nordöst om anläggningarna 4-6 kan också en ”hotspot” med något
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förhöjda MS-värden ses. Dock har dessa värden likt de i den väst delen av lokalen ingen
tydligt anläggning som kan förklara dessa värden då dessa ytor inte grävdes ut.

Fosfatvärdena påvisar dock en annan bild av lokalen, här kan låga fosfatvärden ses runt
anläggningarna 1-7 (se Fig 3) vilket i sig kan stödja tolkningen att de höga MS-värdena runt
anläggningarna uppkommit som resultat av eldpåverkan snarare än ett resultat av järnbakterier
(som beskrivs i metod-delen ovan). De låga fosfatvärdena runt anläggningarna 1-6 visar också
på att denna yta inte använts för matlagning och/eller annan hantering av biologiskt material
så som skinnskrapning då detta mest troligt skulle resultera i en deponering av fosfater vid
hanteringen (Blidmo 1995;6-8).

De höga fosfatvärden inom den provtagna ytans nordöstligaste del kan bero på att denna yta
använts som en form av boplatsyta och/eller annan aktivitetsyta för dagligt bruk. Dagliga
sociala aktiviteter på denna yta skulle kunna resultera i en kontinuerlig deposition av fosfater
från biologiskt material vid hantering av mat och liknande. Kanske var detta den yta som
nyttjades vid sociala interaktioner under dagen. En väl använd yta av detta slag skulle kunna
resultera i förhöjda fosfatvärden av den typ som fosfatresultaten uppvisar. Ett problem med att
tolka resultaten från denna del av lokalen är att proverna här tar slut vilket innebär att det inte
finns någon mer data om ytan utanför det provtagna området. Därmed kan dessa ytor inte
jämföras och det bästa som här kan presenteras är spekulationer om hur detta område kan ha
tett sig i forntiden. Här finns flera möjliga alternativ, antingen är fosfatvärdena här begränsade
norrut där de avtar i styrka eller så är detta en yta med naturligt (dvs icke antropogent
betingat) höga fosfatvärden. Att fosfatvärdena skulle variera i styrka så pass mellan den
nordvästligaste delen av den provtagna ytan och området runt anläggningarna 1-6 är dock av
låg sannolikhet, men kan inte enbart därför uteslutas. Ännu en möjlighet är att de förhöjda
fosfatvärdena sträcker sig en bit utanför den provtagna ytan och visar på en avgränsad yta
med höga fosfatvärden som succesivt avtar. Provresultaten i detta område kan visar dock på
att den använda ytan under forntiden inte är avgränsad till den yta som originalrapporten
antyder.

Nordöst om anläggningarna 4-6 (det vill säga den centrala delen av den provtagna ytan) kan
ett område noteras med klart högre fosfatvärden än sin omgivning, vilket kan påvisa en
mänsklig aktivitet i området. En förhöjning av detta slag kan påvisa att området använts för
att behandla biologiskt material, exempel på detta kan vara att området avsiktligt avgränsats
för matlagning och/eller slakt av en eller annan anledning.
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Den klart negativa korrelationen mellan fosfat och MS-resultaten (se Fig 1) pekar på ett
samband mellan dessa två värden, vilket talar för en samtidighet mellan anläggningarna och
den aktivitet som resulterat i ackumulationen av fosfater i lokalens norra del. På grund av
denna relation och tecken på en samtidighet kan detta i sin tur tyda på att lokalens forntida
befolkning medvetet indelat lokalen i olika arbetsytor för olika ändamål.

De förhöjda fosfatvärden som kan ses nordöst om anläggningarna 4-6 (som omnämns i
resultatdelen för MS och fosfat) kan tolkas på flertalet vis. Som tidigare nämnts kan höga
fosfatvärden ses som en indikator på mänsklig aktivitet som exempelvis hantering av
biologiskt material. Ett alternativ som skulle kunna förklara provresultaten för denna del av
lokalen skulle kunna vara att just detta område använts för en form av avfallshantering.
Därmed skulle den höga andel organiskt restmaterial som här deponerats höja markens
fosfatinnehåll då det biologiska avfallet kommer att avge fosfat under nedbrytningsprocessen,
som i sin tur binds i jorden (Linderholm 2007;418-421).

En annan tolkning av de förhöjda fosfatvärdena nordöst om anläggningarna 4-6 kan vara att
detta område använts för matlagning, vilket skulle ge goda belägg för dessa höga
fosfatvärden. Problemet för denna tolkning är att matlagning skulle kräva en härd som i sig
skulle gett utslag i MS-resultaten. Att några MS-värden som kan indikera en härd av detta
slag saknas, behöver inte nödvändigtvis betyda att en sådan inte förekommit. På grund av den
glest provtagna ytan kan en eventuell härd ha missats vid provtagningen. Här har dock
tolkningen av detta område begränsats, dels på grund av den glest provtagna ytan och dels på
grund av att denna yta inte grävdes ut under undersökningstillfället. Det spill som kan
förekomma vid hantering av biologiskt material, både vid matlagning och vid konsumtion
kan därför förklara de höga fosfatvärdena. Förutom detta så stöds också denna hypotes av
placeringen av anläggningarna 1-6 då dessa tycks ”rama in” detta område och ger det en
central placering inom lokalen då båda ansamlingarna av anläggningar ligger ungefär lika
långt från denna förhöjning av fosfatvärden och ger en ”inramande” effekt av denna centrala
”hotspot”. Det är inte orimligt eller ovanligt att köksdelen av en bostad får en central
placering, däremot är det mycket mindre troligt att detta skulle vara fallet för ett område
avsett för avfallshantering då detta kan ge många påföljder både i avseende för sanitet samt
oönskad effekter så som stank. Ytterligare en möjlighet är att den förhöjning av fosfatvärden
som detta område uppvisar, kan bero på att området använts för behandling av skinn och/eller
som ett område avsett för slakt.
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5.2 Fynden och avslagen
På grund av den siltrika marken skall påpekas att den artificiella stratigrafin som gjorts på
lokalen är tvivelaktig på grund av markens tjälfarlighet. Marken bedöms som ”mycket
tjälfarlig” på grund av sin relativt höga andel silt som kunde ses i proverna under en okulär
besiktning och bedömning av proverna i labbmiljö. I enstaka fall ansågs proverna innehålla en
så hög silthalt som 80%. Bedömningen gjordes utifrån ”Geotekniska laboratorieanvisningar,
del 2.”(Karlsson & Hansbo 1982;31-33). Denna bedömning korrelerades sedan med ”SGI
rapport No 49” (Larsson 1995;44-47) för att avgöra hur tjälfarlig marken i sig är. Marken har
därmed ansetts vara ”mycket tjälfarlig” vilket i sig medför en risk för ”tjällyftning” (Björkert
2002. s 1-3) som i sig kan resultera i en ”sortering” av de olika kornstorlekarna i marken där
större kornstorlekar skjuts uppåt i stratigrafin. Detta innefattar större block, exempelvis de
stenar som utgör anläggningarna 1-6, fynden från lokalen och de avslag som upphittats. Detta
bör tas i beaktande när man studerar fynden och ställer dem i relation till stratigrafin då detta
kan påverka resultatet när olika fyndtypers samtidighet undersöks (i detta fall spetsarna funna
vid Raä 977), det samma gäller även frågor kring råvaruvalet under olika perioder inom
lokalen. Detta kan vara en anledning till att de statistiska uppställningarna av föremålen inte
visar någon tydlig stratigrafisk indelning av fyndmaterialet, varken med avseende på typologi
(se Fig 6) eller råmaterial (se Fig 10 och Fig 11).

När föremålen plottades ut i ArcGIS 10 så framkom ett tydligt mönster där föremålen funna
vid lokalen tydligt kunde ses klustra sig runt de båda ansamlingarna av anläggningar (se Fig
11). Detta plus det faktum att enbart ett fåtal av föremålen förekom i själva anläggningarna
(en (1) skrapa i ”anläggning 1”, en (1) mörk kvartsitspets i ”anläggning 3”, en (1)
kvartsitspets med inböjd bas i ”anläggning 4” och en (1) mörk kvartsitspets med inböjd bas i
”anläggning 5”) tyder på att anläggningarna är samtida med föremålen i sig. Om detta är fallet
så finns här en möjlighet att datera anläggningarna utifrån föremålens typologi.

Tidigare forskning har genom typologiska dateringsmetoder baserat på föremålen från Raä
977 daterat lokalen till senneolitikum - bronsålder (Spång 1997;203. Augustine 2004;36).
Genom att typologiskt jämföra spetsarna från lokalen med Mjærums (2012) arbete där han
sammanställer ca 750 bifacialt huggna spetsar från sydöstra Norge och jämför med C14dateringar som gjorts på lokalerna där de är upphittade. Har Mjærum sammanställt en
användbar typologisk och kronologisk indelning av spetsar av denna typ för att kunna datera
lokaler där C14-dateringar saknas. Spetsarna från Raä 977 typ-bestämdes utifrån Mjærums
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kriterier och kunde därmed delas in i tre typer D, F och G (Se FIG 7 och Bilaga 1). Baserat
på dessa spetsar har Raä 977 ansetts tillhöra tidsspannet Ca 1100-700 f.Kr., även en alternativ
datering (1600-200 f.Kr.) presenteras i föregående kapitel. På grund av att den typologiska
indelningen av spetsar är föremål för den mänskliga faktorn så finns det alltid en risk i denna
typ av dateringar, på grund av detta har alternativa dateringar presenterats i resultaten. Dessa
dateringar förutsätter att den typ D-spets som författaren har tolkat ”fynd-nr 74” som, kan
vara en avvikande spets av typ G. Detta skulle innebär två andra möjliga dateringar, förutsatt
att lokalen använts under ett separat tillfälle kan lokalen därav dateras till mellan 1100 f.Kr.
till 200 f.Kr. Om man däremot förutsätter att lokalen varit i bruk under flera separata tillfällen
så kan lokalen dateras till mellan 1500 f.Kr. till 200 f.Kr. I vilket fall står det ändå klart att
lokalen kan sägas tillhöra nordisk bronsålder, baserat på dessa typologiska dateringar. Här
skall dock säga att författaren förespråkar den förstnämnda av de fyra dateringar som nämns
här ovan då den lilla mängd kol och skärvseten som framkom under utgrävningen av lokalen
och som vittnar om att lokalen varit i bruk under ett, mer eller mindre kortvarigt tillfälle. Ett
problem med att C14-analyser inte kunde genomföras i och med detta arbete är att lokalens
ålder tvingas tolkas utifrån fyndens typologi och därmed dateringar från andra lokaler. Raä
977:s ålder baseras visserligen på ett arbete gjort på norskt material, dock skall det nämnas att
gränsen för Mjærums (2012) arbete som denna typologiska datering grundar sig på, går inte
långt sydväst om Raä 977. Det är lätt att man på grund av de moderna landsgränserna blir
motvillig att dra paralleller mellan dessa, därför är det viktigt att komma ihåg att detta inte är
gränser som den forntida människan i detta rum skulle känt igen. Därför är det inte lämpligt
att tänka i dessa termer i ett arbete som detta. Faktum är att norra delarna av sydöstra Norge
uppvisar tecken på samma nordskandinaviska tradition men flathuggna kvartsitspetsar som vi
kan se i fyndmaterialet från Raä 977. Därav bör både den geografiska spridningen och
tidsindelningen av spetsar av denna typ i Norge också ha en betydelse för Raä 977´s kontext.
På grund av detta bör Mjærums (2012) arbete vara applicerbart även på denna lokal.

Skall man tro Forsbergs (1993) forskning så föreligger Raä 977´s position i terrängen som
tämligen typisk för boplatser under denna tidsålder (2000-1500 f.Kr. och framåt) i Norrlands
inland. Forsberg beskriver ett skifte från små territorier befolkade av mindre grupper till större
territorium och större grupper av invånare i och med skiftet mellan senneolitikum och
bronsålder. De nya bosättningarna anläggs längs med vattenlederna (likt den vi finner kring
Raä 977 vid Vojmsjön) och befolkningen rör sig mellan ”basläger” i skogslandet och
förfjällsområdet (Forsberg, 1993;172). Forsberg (1993) menar också på att befolkningen från
denna tid i området var mycket fokuserad på fångst-och-samlarekonomi som var starkt
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baserad på älg och renjakt. Denna typ av jägare/samlare ekonomi som här föreslagits, stödjs
också av Augustins (2004;37-39) studie av Raä 977 där han påpekar att de många spetsar
funna vid lokalen antyder att jakt varit en mycket betydande del för Raä 977:s samtida
invånare. Om det arkeologiska fyndmaterialet från Raä 977 jämförs med fyndmaterialet från
”Råingetboplatsen” (Ådals-Liden 123) så framgår det att denna lokal uppvisar keramik både
av ”imiterat textiltryck” (C14-daterat till sista halvan av årtusendet f.Kr.) och ”asbestkeramik”
(C14-daterat till 1500 f.Kr. - 200 e.Kr.) (Persson 2014;133-137). Vilket båda passa inom
ramarna för den typologiska dateringen av Raä 977. Trots detta saknar Raä 977:s arkeologiska
fyndmaterial någon form av keramik, vilket i sig kan tyda på att Raä 977 varit en
aktivitetslokal (exempelvis för jakt och/eller stensmide).

Vid utgrävningen av Raä 977 framkom flertalet förarbeten av spetsar av samma typ som de
färdiga spetsar som också återfunnits här. Förarbetena kan i sig bidra med viktig information
kring hur hantverket gått till. Det har teoretiserats kring att olika stadier av stensmide skett på
olika lokaler (Forsberg 1985;58-64. Gustafsson och Spång 2007;147-150). Dessa steg kan
beskrivas i två steg, brytning där man bryter de grövsta blocken och där efter på plats utföra
det grova arbetet som ger spetsen sin initiala form, på så sätt har ett förarbete framställts och
råmaterialets kvalité fastställts. Efter detta kan denna typ av förarbeten medförts till en annan
lokal (möjligen en form av tillfällig boplats) där den slutliga färdigställningen av spetsen har
ägt rum. Någon närmare forskning rörande kvartsitbrott i området har dock inte gjorts, detta
är på grund av att det ansågs ligga utanför ramarna för detta arbete, dels på grund av tidsbrist.
Stämmer denna modell så kan man genom att jämföra de olika stadierna av förarbeten med
förarbetena från Raä 977 tala om vilket stadie av stensmide som här ägt rum. Med hjälp av
referensmaterial framtaget genom experimentell arkeologi av Errett Callahan och
tillhandahållet av Umeå universitet, kunde en jämförelse mellan de olika stadierna av
stensmide som referensmaterialet uppvisade jämföras med förarbetena funna vid Raä 977.
Inga förarbeten från Raä 977 ansågs tillhöra stadie 2 eller 3 (se Bilaga 9), det var dock oklart
huruvida stadium 4 förekom eller inte då detta skulle kräva mer omfattande studier kring
förarbetena än vad som fanns att tillgå inom ramarna för detta arbete. Det förefallet dock klart
att stadium 5 och 6 kunde identifieras vilket i sig kan betyda ett av två alternativ. Baserat på
detta material drogs slutsatsen att man på denna lokal färdigställt förarbeten förberedda på
annan lokal då enbart förarbeten i det senare stadiet av produktionen förekom (stadie 4-6). Det
kan argumenteras att man här valt att använda material funnet i närheten av lokalen och
därmed skulle de förarbeten som inte ansågs vara dugliga för att färdigställa en spets, mest
troligt bestå av de senare stadierna av produktionen. Detta är på grund av att det blir allt mer
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sannolikt att hitta en brist i materialet eller att föremålet spricker desto längre in i
produktionen man kommer, därmed är det också mer sannolikt att fler förarbeten i senare
stadium av produktion efterlämnas. Även om detta resonemang är rimligt så förefaller det
osannolikt att inga grova förarbeten förekommer då det ter sig sannolikt att det krävs några
provslag innan man kan avgöra hur lämpligt ett material är, med avseende på imperfektioner i
materialet, för att kunna tjänstgöra som en lämplig spets. Inga sådana förarbeten har
upphittats under den noggrant genomförda grävningen på lokalen, dessutom är flertalet av
förarbetena som framkommit vid grävningen av Raä 977 hela vilket talar för att man vid
denna lokal inte skapat en spets från början till slut, utan snarare har haft en mängd ofärdiga
spetsar från detta stadium av produktion i väntan på färdigställande. Därav kan det
argumenteras att man här enbart färdigställt spetsar från det senare stadiet av produktion, som
rimligen kan uppvisa denna typ av arkeologiskt material och förklara avsaknaden av grövre
förarbeten ses som den starkaste av de två.

Om det är så att här bara genomförts stensmide i stadie 4-6 så kan den stora mängden av
avslag som upphittats inom lokalen visa på hur omfattande själva stensmidet på lokalen har
varit. Dessa stadier i stensmide efterlämnar markant mindre avslag både storleks och
viktmässigt vilket indikerar att stensmide skett aktivt inom lokalen och varit en stor del av de
samtida individernas vardag. Då spetsar, skrapor och avslag är de överlägset vanligaste
fynden inom lokalen kan det argumenteras att detta också bör höra till en av de vanligaste och
för den samtida människan viktigaste aktiviteterna för denna lokal. Därav kan man
argumentera för att lokalen med stor säkerhet haft anknytning till jakt i området. Bilden av
lokalen som träder fram i ljuset av de genomförda analyserna pekar därmed på att området
kan ha varit en betydande jaktstation för den samtida människan, denna hypotes stödjs också
av Augustins (2004;36-39) studie av lokalen där även han kommit till samma slutsats. Det är
mycket möjligt att älgen varit viktig för invånarna av Raä 977 då älgen påvisats vara ett
vanligt byte i skogsområdet runt Ångermanälven (Forsberg .1988;67). Detta stämmer väl
överens med Raä 977:s geografiska position när man tar i beaktande att området runt
Vojmsjön uppvisar tecken på att ha varit ett skogbevuxet område enligt de paleobotaniska
studierna som genomförts i området (Wallin 1986a;16-18. Wallin 1986b;31). Olika modeller
har använts för att försöka förklara människans förflyttning i landskapet under den tidsperiod
som Raä 977 passar in i (dvs norrländsk-bronsålder). Många forskare har stöttat hypotesen
som föreslår vinter, vår och försommar-bosättningar för skogsområden och sensommar-höst
bostäder i förfjällsområdet (Forsberg 1988;95-98).
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5.3 Anläggningar och tomma ytor
Jordarten inom området bör också tas i beaktande, framför allt när den artificiella stratigrafin
som skapades under utgrävningen av Raä 977 diskuteras. Detta är speciellt viktigt när
jordarten består av en så pass stor andel silt som proverna från detta område påvisar. Grunden
till detta är att de små porer som bildas i en silt-rik jord bidrar till att skapa en hög
kapillärkraft som drar vattnet upp mot markytan. När detta sedan fryser på under höst
och/eller vinter så kommer vattnet som samlats i porerna att expandera. Detta kan i sin tur
medföra en sortering av de olika kornstorlekarna i jordmaterialet (Björkert, D. 2002. s 1-3)
vilket i sin tur, kan påverka stratigrafins pålitlighet i förhållande till fynd, avslag och liknande.

Här kommer frågan kring den metod som används för att studera huruvida de två
ansamlingarna av anläggningar som framkom vid utgrävningen av Raä 977 är samtida eller ej.
Förutsatt att fynd och avslag påverkats av tjällyftning till den ring grad att deras position inom
stratigrafin inte längre är pålitlig, hur kan då det nedersta skiktet i stratigrafin säga oss något
om när anläggningarna anlagts i förhållande till varandra? Denna tolkning utifrån stratigrafin
är ingen säkerhet, men spridningsmönstret av fynd och avslag kring de två ansamlingarna av
anläggningar kan dock säga oss något om detta då ytterst få fynd funnits inom
anläggningarnas stenskoning, något som skulle kunna vara ett tecken på att ytorna under
redan tidigt stadium av stensmide varit anlagda. Som tidigare har påpekats av Spång (1997;
203-204) så kan även anläggningarnas förhållande till varandra vara en indikator på att
anläggningarna är samtida. Det kan dock vara så att en eller flera av dessa anläggningar varit
anlagd på lokalen innan de individer som här genomfört stensmide anlänt och att man därefter
valt att anlägga ytterligare anläggningar i linje med de tidigare anläggningarna. Huruvida
detta skett eller inte är svårt att undersöka genom det material som utgrävningen av lokalen
bidrar med, speciellt med tanke på att inga C14-dateringa kunnat genomföras. Därför har detta
ansetts ligga utanför ramarna för detta arbete, därmed inte sagt att de två ansamlingarna av
anläggningar inte kan ses som samtida. Båda ansamlingarna uppvisar samma typ av fynd,
råmaterial och nyttjande av anläggningar (sett utifrån avslagens spridningsmönster) vilket i
sig är en stark indikator på att dessa brukats på samma vis och mest troligt under samma
tidsspann.

Som tidigare nämnts är anläggningarna 1-6 sedan tidigare tolkade som härdar på grund av
fynd av skärvsten i dessa anläggningar, denna tolkning har också setts kunna stödjas av
jordprovernas MS-värden. Syftet med härdarna har tidigare varit oklart då härdarna är för nära
anlagda intill varandra för att någon form av hyddkonstruktion runt varje härd (Spång
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1997;203-204). Det är inte heller troligt att en konstruktion som innesluter alla härdar i varje
härd-rad (anläggningarna 1-3 och 4-6) skulle ha anlagts då detta skulle kräva en tämligen stor
konstruktion. En konstruktion av detta slag borde ha efterlämnat någon form av spår, något
som vi inte kan se i det arkeologiska materialet.

Ytan runt anläggningarna 4-6 kan ses på planritningarna vara rensad från block (se Bilaga 5),
detta antyder att man medvetet rensat ytan, kanske för att skapa en bekvämare arbetsyta för de
individer som här bedrivit stensmide. Att stensmide bedrivits på dessa ytor råder det inget
tvivel då både föremål och avslagen uppvisar en tydlig klusterbildning runt anläggningarna
(se Fig 4, Fig 5 och Fig 11).

Den lilla mängd skärvsten som återfanns vid utgrävningen av Raä 977 kan vara ett resultat av
att lokalen varit högst temporär, och därför inte hunnit ackumulera någon större mängd.
Dessutom återfanns inte mycket kol inom anläggningarna, detta kan vara ett tecken på att
anläggningarna varit i bruk under en begränsad tid, alternativt endast i korta intervaller.
Kanske har lokalen brukats av en större grupp individet under en kortare period, att gruppen
anses ha varit relativt stor baseras på lokalens yta och anläggningar, samt att de många fynden
som framkom under utgrävningen vittnar om att en större grupp individer vistats här.

Då Raä 977 grävdes ut så kunde inga av de anläggningar som framkom under undersökningen
tolkas som bostäder. Detta behöver i sig inte betyda att man inte varit bosatt här under en
kortare period, eventuella bostäder kan ha bestått av mindre, temporära bostäder som i sig inte
efterlämnat några märkbara tecken i terrängen. Om så är fallet kan anledningen till att man
valt att konstruera temporära bostäder av detta slag, vara att lokalen ingått i en typ av
bebyggelsemönster vars aktivitetslokaler likt jaktstationer anlagts bortanför baslägret och
tjänat som temporära bostäder för jägarna under jaktsäsongen. Denna modell av
bebyggelsemönster och ekonomiskt system diskuteras i mer detalj i Forsbergs (1988) studie
”Bosättningsmönster vid Lule och Ume älv under bronsålder och förromersk järnålder”.

5.4 Avslagens bidrag till tolkningen
Spridningsbilden över avslagen från Raä 977 har på många sätt bidragit till att binda ihop
både spridningen av föremålen, fosfat och MS-värdena och har hjälpt att avgränsa ytterligare
aktivitetsytor och kasta ljus över lokalens syfte. Det står klart av avslagens spridningsbild att
vid de yttersta anläggningarna i vardera ansamling av anläggningar har skett omfattande
stensmide då dessa områden uppvisar stora mängder avslag som skiljer dessa områden från
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resten av lokalen. Denna information har dock väckt lika många frågor som den besvarat.
Avslagens spridning avtar tydligt inom den utgrävda ytan vilket pekar på att området för
stensmide varit avgränsat till området runt anläggningarna 1-6. Av vilken anledning denna yta
varit avgränsad från övriga aktivitetsytor kan vi bara spekulera kring, men det är inte helt
orimligt att man valt att avlägsna stensmidet från delar av lokalen där hantering av mat så som
slakt, matlagning och/eller sociala interaktioner ägt rum. På detta vis kan det förhindras att
stensplitter från slagningen hamnat i maten eller stört övriga individer som under tillfället inte
själva aktivt sysselsatt sig med stensmide. Här kan även tänkas att de avslag som efterlämnas
efter stensmidet i sig är ett störande moment på en yta avsedd för både sociala interaktioner
och andra aktiviteter då avslag som dessa är tämligen obekväma att både sitta och/eller gå på.

När spridningen av avslag och de låga fosfathalterna som korrelerar med avslagen ses
tillsammans, så framgår också tydligt att man inte heller valt att interagera på andra sätt vid
denna yta än att just genomföra hantverk av detta slag. Det är rimligt att depositionen av
fosfater begränsas vid en arbetsyta som denna, av den anledning att hantverket av detta slag
inte kräver något större hantering av biologiskt material som kan bidra till ökad fosfathalt i
marken.

Här kommer också frågor kring anläggningarna 1-6 in i bilden, av vilken anledning har
stensmidet inom lokalen begränsats till anläggningarna? Kan detta vara ett tecken på att man
under denna sysselsättning sökt värme och/eller ljus? Att man skulle sökt ljus kan tyckas
naturligt när en individ sysselsätter sig med ett hantverk eller annat. Under dagtid skulle dock
härdar som dessa anläggningar antyder, inte vara till stor hjälp. Däremot skulle ljuset vara
högst förmånligt om stensmidet skett under kväll/nattetid då sikten var begränsad, även den
värme som elden skulle bistå med kan tänkas vara en välkommen effekt under svala nätter.
Det är också möjligt att anläggningarna 1-6 skulle kunna representera en värmekälla för
individer som sysselsatt sig med stensmide under vinterhalvåret. En alternativ tolkning av
anläggningarna skulle kunna vara att de använts för att ”avskräcka” myggor och/eller andra
insekter som kan vara ett problem vid en stillasittande aktivitet som stensmide.

Det är därmed rimligt att tänka sig att under kvällar och nätter då solen gått ned och det inte
längre är lämpligt att genomföra jakt i den närliggande terrängen kan detta varit ett gott
tillfälle att ersätta de spetsar som brutits eller på annat sätt gått förlorade under dagens jakt.
Här kan man ha samlats runt eldarna för att värma sig och dra nytta av ljuset.
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Avslagens spridningsmönster vittnar om (åtminstone) fyra definitiva slagytor, nordost om
anläggning 1 samt sydost om anläggning 3, nordost om anläggning 4 och sydsydväst om
anläggning 6. Den stora andel avslag som kan ses i dessa områden har här tolkas som
slagplatser då detta är en naturlig förklaring till dessa koncentrationer. Något som är mer
svårtolkat är de koncentrationer som kan ses avskilda från anläggningarna som de vi ser norr
om anläggning 3 och nordost om anläggning 4. Kanske kan dessa representera ett försök att
begränsa utspridningen av avslag för att inte belamra övriga ytor i området. En annan
möjlighet är att man gjort ett försök att rensaupp slagplatserna innan man påbörjat ett nytt
projekt för att skapa en bekväm yta att arbeta på. Vilket förfarande som resulterat i dessa ytor
är dock oklart. Den enhetliga bilden mellan de två ansamlingarna av anläggningar är däremot
betydligt klarare, här kan avslagskoncentrationer ses ligga i linje med anläggningarna i båda
fallen. Detta visar på ett strikt förhållningssätt till anläggningarna där båda härdraderna visar
stora mängder avslag vid de två yttersta av härdarna i varje rad.

Att dessa spridningsmönster vid de båda härdraderna och härdarnas position inom varje rad
uppvisar detta enhetliga mönster sinsemellan, men är avskilda i rum, kan tyda på en form av
segregation av individerna vid lokalen. Kanske är detta ett resultat av att man inom gruppen
fortfarande önskat att bibehålla en viss identitet och tillhörighet till en viss underkategori av
individer. Att dela in sig i rum på detta vis skulle kunna vara ett effektivt sätt att bibehålla en
viss avskildhet från de individer som man av en eller annan anledning kanske inte associerar
sig med. Det är inte omöjligt att olika grupperingar av individer inom denna lokal
förekommit, liknande vad vi ser i dagens jaktlag. Här kan tänkas att jägare från olika basläger
kommit samman för att hjälpas åt vid jakttillfället för att sedan skilja sig åt då säsongen för
detta område var över. Men någon definitiv förklaring till denna rumsliga indelning mellan
anläggningarna kan dock inte göras, allt som står klart är sambandet mellan anläggningarna 13 och 4-6 samt det enhetliga spridningsmönstret mellan dessa.

Förutom den enhetliga bilden av anläggningarna som spridningen av avslag påvisar så kan
också anläggningarnas synkronitet argumenteras utifrån avslagens spridning relaterad till de
tidiga skikten i stratigrafin (det vill säga skikt 6 och 5). Även om stratigrafin i sig ansågs vara
opålitlig så kan den bistå med en viss indikation på anläggningarnas synkronitet. Ser man till
dessa tidiga skikt så framgår det att man runt härdraderna hittar avslag av ungefär samma
mängd runt de båda raderna av härdar. Om en av ansamlingarna påvisade betydligt fler avslag
i de tidigare skikten än den andra så skulle detta kunna tolkas som ett tecken på att denna
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ansamling var i bruk tidigare än den andra. Eftersom detta inte är fallet så kan det vara
ytterligare ett tecken på att dessa två ansamlingar av anläggningar är samtida.

6. Slutsatser
Bilden som växer fram ur Raä 977´s jordprover och omfattande arkeologiska material pekar
på en bronsålders jakt-lokal delad i tre (3) separata aktivitetsytor, yta ett (1) synes vara en
klart avgränsad yta för stensmide där tolkningen stöds av både fyndens pridningsbild (som
presenteras i texten ovan, under ”Resultat”) som kan ses klustra sig runt anläggningarna 1-6
och som innehåller en ansenlig mängd spetsar och förarbeten. Förarbetena i sig tycks på
grund av resultaten från jämförelsen mellan referensmaterial och de förarbeten som återfinns i
Raä 977:s fyndmaterial. Vittna om en lokal dit mer eller mindre färdiga spetsar tycks ha tagits
för att den slutliga produkten skall färdigställas. Dessa spetsar färdigställdes med all säkerhet
runt anläggningarna 1-6 där fyra koncentrationer av avslag kan ses i resultatet från de
rumsliga analyserna av avslagen. Avslagens spridning visar också på att avslagen avtar inom
ytan som grävdes ut (då lokalen undersöktes) vilket i texten ovan tolkas som ett tecken på att
området för stensmide kan avgränsas till ytan runt anläggningarna 1-6.

Härd-tolkningen av anläggningarna 1-6 som Walukiewich (1983) lägger fram i
originalrapporten på grund av skärvstenen upphittad i anläggningarna, stödjs också av MSresultaten presenterade i denna uppsats. För att underlätta kommer denna yta kallas yta ett (1)
i denna text. Här kan de höga MS-värdena som framkom som resultat av MS-analyser gjorda
på jordproverna från Raä 977. Vittna om en möjlig påverkan av eld då ytan runt
anläggningarna visar en betydligt högre MS-signatur än i övriga delar av lokalen.
Fosfatvärdena som framkom som resultat av citronsyrametoden i en analys genomförd i MAL
vid Umeå universitet, visar på jämförelsevis låga fosfatvärden runt anläggningarna. Vilka har
tolkats som ett tecken på att matlagning och andra aktiviteter som kan leda till spill av
biologiskt material, vilket kan leda till förhöjda fosfatvärden, inte förekommit runt dessa
anläggningar. Därav har denna yta tolkats som en strikt avgränsad yta avsedd för stensmide,
indelningen i sig kan argumenteras ha tillkommit för att förhindra att stensplitter skall störa
individer som inte är sysselsatta med denna syssla, samt att begränsa området där vassa avslag
spridits.

Höga fosfatvärden kan ses i resultaten av fosfatanalysen, strax nordöst om anläggningarna 46, här kallad aktivitetsyta två (2), har argumenterats kunna påvisa en av tre (här presenterade)
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användningsområden. Den första tolkningen av ytan som här läggs fram är att denna yta kan
ha tjänstgjort som avfallshög, andra tolkningen är en möjlig köks-del och i den tredje föreslås
en yta för möjlig slakt. Till detta hör att denna yta inte uppvisar några förhöjda MS-värden
som skulle kunna ses som en indikator på att man här anlagt en härd för matlagning, det är
dock möjligt att en sådan värmekälla (möjligen för matlagning) kan ha missats på grund av
den glest provtagna ytan.

Aktivitetsyta tre (3) är inte problemfri då denna yta tycks sträcka sig bortom området för
provtagning vid utgrävningstillfället. Trots detta tycks relativt höga fosfatvärden ses i
provresultaten (som presentera i resultatdelen av denna uppsats) i den nordöstligaste delen av
lokalen. Fosfatvärdena i denna del av lokalen är mycket svårtolkade, en möjlighet är dock att
dessa kan ha uppkommit som ett resultat av att ytan nyttjats för ”vardagligt bruk” så som
sociala interaktioner eller rent av som resultat av en bostadsyta, avskild från ytan för
stensmide och/eller den möjliga avfallshögen/köks-ytan/slaktområdet som tycks kunna ses i
den provtagna ytans centrala del.

Tidsspannet inom vilken Raä 977 kan tänkas ha varit i bruk, har genom resultatet av den
typologiska dateringen, baserad på Mjærums arbete gjort på 570st spetsar funna i sydöstra
Norge och daterade genom C-14metoden. Kunnat avsmalnas från ”senneolitikum till
bronsålder” till Ca 1100-700 f.Kr. (alternativt 1100-200 f.Kr.). Typologisk datering var här en
nödvändighet då medel inte fanns att genomföra egna C-14dateringa på kolproverna som togs
under utgrävningen av lokalen.

Avsaknaden av C-14dateringar gjorde det nödvändigt att genom andra metoder utröna
huruvida anläggningarna 1-3 och 4-6 var samtida eller inte. Här togs den artificiella
stratigrafin som skapades under utgrävningen av lokalen, till hjälp. Av resultaten från den
studie som genomfördes av fyndens och avslagens spridning inom lokalen, utifrån
stratigrafin, kunde konstateras att förekomsten av avslag i det tidigaste skiktet (det vill säga
det nedersta skiktet, skikt 6) av stratigrafin visade på en enhetlig spridning mellan de båda
ansamlingarna av anläggningar, här bör också nämnas att denna likhet finns genom hela
stratigrafin. Jämförelser mellan spetsarna hittade vid de båda ansamlingarna av anläggningar
jämfördes också för att studera huruvida en skillnad däremellan kunde ses. Någon markant
skillnad i fyndmaterialet mellan de båda ansamlingarna av anläggningar kunde dock inte
utrönas då förekomsten av de olika typerna av spetsar var relativt jämnt fördelade inom
lokalen. Inga större skillnader i val av råmaterial mellan dessa två ansamlingar av
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anläggningar kunde ses, åtminstone inte till den grad att några slutgiltiga slutsatser kunde dras
kring detta, mer än att ”mörk kvartsit” och ”gråvit något flammig kvartsit” var dominant i
båda områdena.

De många spetsar som förekommer i materialet från Raä 977 tycks tyda på en jaktbaserad
ekonomi, kanske kan detta vara ett tecken på att lokalen varit en större jaktstation för dess
samtida invånare. Att avslag och fynd uppvisar en klar klustring runt anläggningarna 1-6
tolkas i texten ovan som ett tecken på att dessa anläggningar använts för värme, ljus och/eller
för att hålla oönskade insekter borta vid tillfälle för stensmide, kanske på grund av att
stensmidet inom lokalen förekommit under kvällstid då det inte längre var praktiskt att
genomföra jakt i den närliggande terrängen.

Tidigare paleobotaniska undersökningar kring Vojmsjöområdet har kunnat visa på att under
1100-700 f.Kr. (tidsspannet som studien av Raä 977:s spetsar kunnar visa på att Raä 977 hör
hemma inom) har Vojmsjöområdet varit skogbevuxet med tallskog (Wallin 1986a;17. Wallin
1986b;31). Med andra ord skall Raä 977 legat på en upphöjning i landskapet ca 35m från
Vojmsjöns nordöstra strand, omgiven av tallskog.

I texten ovan har visats på hur de genomförda analysernas resultat och de tolkningar som
gjorts utifrån dessa kan besvara frågeställningen kring Raä 977:s funktion. Samt hur den
arkeologiska kontexten för Raä 977 byggs upp utifrån de provresultat som presenterats i
Resultat-kapitlet. Därtill har också tidigare forskning kring Vojmsjöområdet och dess forntid
presenterats för att ge en bakgrund till en bredare arkeologisk kontext för Raä 977 i
Vilhelmina socken.

7. Sammanfattning
1936-39 samt 1941 inventerade Knut Tinnberg strandområdet runt Vojmsjön. Denna
inventering skulle komma att leda till fynd av avslag ca 35 m från Vojmsjöns nordöstra
strandkant. Dessa avslag kom att tolkas som tecken på en stenåldersboplats. 1958 skedde en
reglering av Vojmsjön som skulle komma att resultera i att en anläggning delvis eroderade
fram vid denna lokal som skulle komma att kallan Raä 977 i Vilhelmina socken. 1975-76
beslöts att gräva ut lokalen i samband med ”Arkeologiska undersökningar vid reglerade sjöar
och vattendrag i Västerbottens län” för att ta vara på den information som hotades av
erosionen i området. Vid utgrävningen framkom två ansamlingar av stenskoda anläggningar
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som senare skulle komma att tolkas som härdar på grund av skärvsten som upphittats i några
av anläggningarna. Fynden som framkom under utgrävningen bestod i stor del av skrapor,
bifaciala spetsar i kvartsit samt en uppsjö av avslag. Under utgrävningen beslöts att ta 54st
jordprover i ett rutnät av 4*4m för ”spottest” i fällt, fosfatanalyserna genomfördes dock aldrig
och blev liggande i förvar de senaste 59 åren hos Västerbottens museum.

Denna uppsats sätter ut för att, genom miljöarkeologiska och arkeologiska metoder undersöka
fyndmaterialet och proverna från lokalen i hopp om att utvinna ytterligare information kring
lokalen som har kommit att bli känd som Raä 977 i Vilhelmina socken. Detta sker genom
rumsliga analyser av fyndens och avslagens spridningsmönster och fosfat och ms-analyser
gjorda på jordproverna som togs under utgrävningen av lokalen.

Under utgrävningen så begränsades lokalen till ca 150 m² och hela Raä 977 grävdes i ett
rutnät om 33cm och en artificiell stratigrafi om 6st 3cm lager som separat sållade. Fynd och
avslag som framkom under utgrävningen dokumenterades därmed i ovanligt hög detalj och
lokalen daterades typologiskt utifrån de bifacialt huggna kvartsitspetsarna till ”Senare delen
av andra och förra delen av första år-tusendet f.Kr” - Walukiewich (1983;8).

Materialet har vid två tidigare tillfällen undersökts efter utgrävningen av Raä 977, en av dessa
är ”RAÄ 977, Ett försök till tolkning av en inlandsboplats” av Augustin (2004). I sin CDuppsats så undersöker Augustin (2004) föremålen från lokalen och gör typologiska
jämförelser med andra lokaler och anknyter tillbaka till tidigare forskning kring dessa. I
Augustins (2004) uppsats så diskuteras dock inte fyndens eller avslagens väldokumenterade
spridningsmönster. Det andra arbetet som omnämner Raä 977 från Vilhelmina socken är
”Fångstsamhälle i handelssystem” av Spång (1997;203-204), här diskuteras lokalen dock inte
närmare utan omnämns enbart på grund av de två ansamlingarna av anläggningar som
framkom under utgrävningen. Detta ha lämnat mycket outforskat material som har motiverat
denna uppsats rörande Raä 977.

På grund av författarens något positivistisk inställning till arkeologin så har tolkningar av
analysresultat gjorts med största försiktighet och läggs därför fram med alternativa tolkningar.
En högst källkritisk ställning har också tagit till det empiriska materialet och de metoder som
användes under utgrävningen av Raä 977.
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Metoderna som valdes för att undersöka det arkeologiska materialet från Raä 977 innefattar
MS (Magnetisk Susceptibilitet) och fosfatanalyser, rumsliga analyser av fyndmaterialet,
avslagen samt de anläggningar som framkom i samband med utgrävningen av lokalen. Här
tillkommer också en typologisk datering av de bifaciala kvartsitspetsarna, baserat på
Mjærums (2012) arbete ” The bifacial arrowheads in southest Norway”.

MS-analyser gjordes på jordproverna tagna från Raä 977 i ett försök att bidra till information
kring anläggningarna som framkom på lokalen, samt att undersöka eventuella aktivitetsytor.
MS-analyserna kompletteras med fosfatanalyser som kan vittna om annan antropogen
påverkan på jordmaterialet och därmed andra aktiviteter som kan ha förekommit inom Raä
977. För att undersöka trovärdigheten hos den artificiella stratigrafi som togs fram i samband
med utgrävningen av Raä 977 så gjordes också en jordartsanalys av jordproverna från lokalen.
Avslagen från Raä 977 vägdes och dokumenterades (i gram) i en Excelfil för att senare
genomföra en rumslig analys baserad på vikten av avslagen per m². Även på fyndmaterialet
från Raä 977 skedde en rumslig analys för att undersöka deras relation till anläggningarna
som framkom under utgrävningarna av lokalen. På fyndmaterialet genomfördes också
statistiska analyser baserat på valet av råmaterial och typologi i hopp om att kunna utröna
ytterligare information kring bruket av anläggningarna inom Raä 977. En jämförelse mellan
förarbetena funna vid Raä 977 och referensmaterial tillhandahållet av Umeå universitet som
möjliggjorde en undersökning om huruvida stensmidet som ägt rum inom lokalen kunde visa
på att ett visst stadie av stensmide skett inom lokalen eller om man slagit föremålen från
grunden upp.

De interpolerade resultaten av MS-analyserna (med hjälp av IDW-metoden) visar på höga
värden runt anläggningarna, i den provtagna ytan västra del samt höga värden som träcker sig
norrut från anläggningarna 1, 2 och 3. Fosfatanalyserna visar en klart negativ korrelation
gentemot MS-resultaten, här kan i stället höga värden ses i den provtagna ytans centrala del
samt något förhöjda värden i den nordligaste delen av ytan. Runt anläggningarna är
fosfatvärdena däremot mycket låga i jämförelse med övriga delar av lokalen.

En interpolation gjord på avslagen baserat på deras vikt/m² visar tydligt avslagens
klusterbildning kring de yttersta anläggningarna i varje ansamling av anläggningar samt en
koncentration som ligger i linje med anläggningarna 1-3 och på samma vis en annan
koncentration i linje med anläggningarna 4-6. Då avslagen plottas ut i punktform kan det
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tydligt ses hur avslagen avtar inom den utgrävda ytan och är koncentrerade runt
anläggningarna som framkom under utgrävningen av Raä 977.

På samma vis som avslagen kan fynden ses klustra sig runt anläggningarna inom Raä 977. De
statistiska analyser som utfördes på föremålen baserat på typologi och råmaterialet de var
gjorda av kunde inte visa på annat än att båda ansamlingarna av anläggningar vid Raä 977
uppvisar samma typer av föremål och råmaterial.

Jämförelsen av Raä 977:s förarbeten och det referensmaterialet av bifaciala kvartsitspetsar i
olika stadier av stensmide, som tillhandahölls av Umeå universitet. Tyder på att föremålen
från Raä 977 inte uppvisade några tecken på något tidigare stadie av stensmide än stadie 4
eller 5 (se bilaga 9 för förklaring av de olika stadierna av stensmide och referensmaterialet).

Den typologiska dateringen av de bifaciala kvartsitspetsarna som återfanns i fyndmaterial från
Raä 977, resulterade i två möjliga dateringar beroende på om Raä 977 varit i bruk under ett
kort isolerat tillfälle eller om lokalen brukats vid flera separata tillfällen. Vid det första
scenariot kunde en tidsperiod mellan 1100 – 700f.Kr. påvisas, medan det andra scenariot
skulle innebära ett tidsspann mellan 1600 – 200f.Kr.

Jordartsanalysen som gjordes på jordproverna bedömdes (i resultatdelen av denna uppsatts)
bestå av en hög andel silt vilket innebär att marken är mycket tjälfarlig. På grund av detta
ansågs inte den artificiella stratigrafin som skapades under utgrävningstillfället av Raä 977
vara pålitlig.

Markprovtagningen som skedde under utgrävningen av Raä 977 har under arbetets gång
diskuterats från en rad olika vinklar för att utvärdera dess trovärd het. Slutsatserna som dras
från den dokumentation som gjorts rörande jordproverna tagna i fällt är att beskrivningen som
återges i originalrapporten (Walukiewich 1983) tyder på en enhetlig provtagningsstrategi som
därav bör ha resulterat i pålitliga prover. Därmed kan också analysresultaten från MS och
fosfatanalyserna gjorda på dessa jordprover också anses som pålitliga.

Tolkningarna som läggs fram baserat på MS och fosfatresultaten har i vissa fall hämmats, dels
på grund av den glest provtagna ytan och dels på grund av att den antropogent påverkade ytan
tycks sträcka sig bortom den provtagna ytan. Dessa faktorer kan ha resulterat i att viktiga

41

detaljer inte kan ses i analysresultaten och/eller att tolkningen blivit osäker på grund av
avsaknaden av information kring området bortanför gränsen för den provtagna ytan.

Baserat på analysresultaten tycker sig författaren kunna utröna tre separata aktivitetsytor inom
lokalen. Den första baseras på föremålens och avslagens spridningsbild som klustrar sig runt
anläggningarna 1-6, de höga MS-värden och låga fosfatvärden som kan ses i detta område.
Dessa resultat har lett till en tolkning av denna yta som en slagplats där anläggningarna har
bidragit med ljus, värme och/eller skydd från insekter så som myggor då stensmide
genomförts. De låga fosfatvärdena anses vittna om att inga aktiviteter som innefattar
hantering av biologiskt material har genomförts på denna yta. Den andra ytan indikeras av
höga fosfatvärden i den provtagna ytans centrala del och har på grund av detta tolkats som en
yta avsedd för skinnskrapning, matlagning eller avfallshantering. Denna yta är dock
problematisk på grund att den inte grävdes ut och därmed inte kan uppvisa några anläggningar
eller fynd som kan knytas till aktiviteterna som resulterat i denna förhöjning av fosfatvärden
som ytan uppvisar. Tredje ytan som tycks framkomma av analysresultaten ligger i den
provtagna ytans nordöstligaste del och har på grund av sina fosfatvärden tolkats som en
möjlig boplatsyta. Tolkningen av denna nordöstliga del av den provtagna ytan har dock
hämmats av det faktum att den ligger i kanten av den provtagna ytan och därav saknas
information kring hur denna yta ter sig längre nordväst.

Den negativa korrelationen mellan fosfat och MS-värdena som kunde påvisas utifrån
analysresultaten, har tolkats som att dessa har en tydlig koppling till varandra, vilket i sin tur
innebär att de är samtida. Detta innebär också att fosfatvärdena i den provtagna ytans
nordöstra del är samtida med anläggningarna och bör därför också tolkas i samband med
dessa.

Det stora antal skrapor och spetsar som Raä 977 uppvisar i sitt fyndmaterial samt det faktum
att ingen keramik kan återfinnas i fyndmaterialet har stött hypotesen om att denna lokal har
varit en aktivitetslokale. Kanske har denna lokal använts som en jakt och/eller stensmideslokal. Tidigare forskning har kunnat visa på att Raä 977 i forntid varit omringad av tall och
björkskog. Om detta faktum jämförs med hypoteser som framlagts av andra forskare kring
jakt och samlarfolks bosättningsmönster i norra Sverige så växer en bild av Raä 977 som en
temporär aktivitetslokal som kan ha ingått i ett nätverk av mindre aktivitetslokaler utifrån en
större mer bofast samlingsboplats, fram.
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I föregående kapitel läggs slutsatserna som dragits rörande analysresultaten och tolkningarna
av dessa fram. Här förklaras också kortfattat hur resonemanget kring dessa resultat gått till
och hur dessa resultat och tolkningar besvarar forskningsfrågorna och uppfyller uppsatsens
syfte.
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Figurlista
Fig 1. Figuren visar MS och fosfatvärden för varje enskild provtagningspunkt, här kan den
negativa korrelationen mellan dessa värden ses genom den streckade linjen som representerar
”trenden” (här representeras MS-värdena av ”MSif” och fosfatvärdena av ”CitP”).

Fig 2. Interpolationen av MS-värdena från jordproverna tagna från Raä 977 skapad med
IDW-metoden och projicerade över kartan med schaktplanen och planritningen över lokalen
(hämtade från grävrapporten Walukiewich 1983).

Fig 3. Interpolationen av fosfatvärdena från jordproverna tagna från Raä 977 skapad med
IDW-metoden och projicerade över kartan från schaktplanen och planritningen över lokalen
(hämtade från grävrapporten Walukiewich 1983).

Fig 4. Interpolation gjord på avslagen från Raä 977 med hjälp av IDW.

Fig 5. Avslagen från Raä 977 representerade i vikt av symbolernas storlek.

Fig 6. De hela (och färdiga) spetsarnas bredd i jämförelse med deras längd (mätt i mm), denna
graf visar också i vilket skikt i strategrafin varje enskild spets är funnen (1 representerar det
översta skiktet i stratigrafin och 5 det understa).

Fig 7. grafen representerar de olika fyndtyperna funna runt anläggningarna 1-3 samt i vilket
lager i stratigrafin de är upphittade (1 i stratigrafin representerar det översta skiktet och 5 det
understa).

Fig 8. Grafen representerar de olika fyndtyperna funna runt anläggningarna 4-6 samt i vilket
lager i stratigrafin de är upphittade (1 i stratigrafin representerar det översta skiktet och 5 det
understa).

Fig 9. Stapeldiagram över procentuell fördelning av föremålen funna runt anläggning 1-3 vid
Raä 977 uppdelade dels i vilket skikt i stratigrafin de är funna och vilken procentandel inom
respektive lager som utgörs av vilket råmaterial (skikt 1 i stratigrafin representerar det översta
skicket och 5 det understa).
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Fig 10. Stapeldiagram över procentuell fördelning av föremålen funna runt anläggning 4-6
vid Raä 977 uppdelade dels i vilket skikt i stratigrafin de är funna och vilken procentandel
inom respektive lager som utgörs av vilket råmaterial (skikt 1 i stratigrafin representerar det
översta skicket och 5 det understa).

Fig 11. Karta över fyndens spridningsbild inom Raä 977. Utplottade på planritningen över
lokalen (hämtad från grävrapporten Walukiewich. 1983).

Fig 12. Exempel på spetsar funna under utgrävningen av Raä 977. A) Typ D, fynd-nr 45. B)
Typ G, fynd-nr 74. C) Typ F, fynd-nr 9.

Fig 13. Kronologisk typologisk sekvens över bifaciala spetsar i SÖ Norge, hämtad från
Mjærum (2012;132).
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