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Kvarts som kallmaterial — exempel fran den
mesolitiska boplatsen Hagtorp

Lindgren, C., 1996. Kvarts som kallmaterial — exempel fr~n den mesolitiska bo-
platsen Hagtorp. (Quarts as source material—examples from the Mesolithic site
Hagtorp.) Tor 28. Uppsala.

The site of Hagtorp in Eastern Middle Sweden is analyzed according to a pro-
posed model for classifying flaked quartz. The lithic assemblage from Hagtorp is
mainly characterized by bipolar-on-anvil knapping, but the fi•eehand platform
method is also present. The two different methods are presumed to have been
parts of two different strategies in lithic procurement and in the making of re-
touched tools. The bipolar-on-anvil method is mainly used on nodules and is not
primarily used for retouched objects. The freehand platform method is used on
both nodules and vein quaztz, and several platform flakes have later been re-
touched. The spatial distribution shows that the two lithic strategies are sepa-
rated but both relate to a cenrial area of the site. The spatial distribution of differ-
ent lithic strategies is interpreted in terms of different social groups. The identfi-
cation of social groups in a Mesolithic context makes it possible to discus social
organization within hunter/gatherer societies,

Keywords: Mesolithic quartz, tool »raking »iethods, spatial disn~ibtdion, social
contel~t.

ChristiJra Lindgren, Depm~tment of Archaeology, University of Stock)tolm,
5-106 91 Stockhobn, Si>>eden.

Quartz more than any otlte~• sto»e inspires fear and loathing in the m~claaeolo-
gist ... an intractable nznterial N~hose products are at the best vaguely recogniz-
able and at N~orst i~~clistingtrishable fi°on1 ~znturnl occuring gravel (Barber 1981,
s. 1).

1. Inledning

Vad som utgor ett arkeologiskt kalimaterial ar varken latt att definiera
eller ett statiskt begrepp. Det arkeologiska kallmaterialet forandras stan-
digt, nya kategorier tillkommer och andra kategorier omvarderas. Det
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saknas inte exempel pa hur samma fenomen definierats eller negligerats
som arkeologiskt kallmaterial i den arkeologiska historien. Ett exempel
ar artefakter vilka har tillskrivits olika varde vid arkeologiska utgrav-
ningar genom tiderna. Vad har tillvaratagits och vad har inte tagits till-
vara och hur har det tillvaratagna definierats? Ett exempel ar franvaron
av mikroliter vid Sarauws undersokning av boplatsen Maglemose vid
Mullerup, da mikroliter rote identifierades som sadana och s~ledes ur-
skiljdes som typ, utan istallet klassificerades som flintavfall (Malmer
1994, s, 11), Ett annat exempel ar tillvaratagandet av slagen kvarts pa
stenaldersboplatser i Ostra Mellansverige. Vid Hera aldre undersokning-
ar tillvaratogs rote slagen kvarts i nagon stone utstrackning, intresset fo-
kuserades istallet pa gronstensyxor eller de enstaka forekommande fyn-
den av flinta. Orsakerna till att kvartsen rote tillskrevs samma varde som
yxorna och flintan ar flera. Den arkeologiska forskningens framsta in-
tresseomr~den under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal var framst lcrono-
logi och kulturtillhorighet. Utifr~n dessa perspektiv var kvarts av en un-
derordnad betydelse (Ahlbeck 1995, s. 19). Att rote kvarts uppmarksam-
mades och varderades p~ samma satt som t,ex, flinta, har en kunskapste-
oretisk bakgrund som visar pa vanans och traditionens makt i formandet
av det arkeologiska kallmaterialet. I~unskapstraditionen for slagen
kvarts ar i Sverige aysevart kartare an vad den ar for t.ex. flinta, vilket
har fatt konsekvenser for den arkeologiska kunskapsuppbyggnaden i de
regioner dar stenmaterialet domineras av icke-flinta.
Idag tillvaratas mangder av slagen kvarts fi•an arkeologiska under-

sokningar runt om i Ostra Mellansverige. Det ar den i sarklass vanligas-
te fyndkategorin pa t.ex, mesolitiska boplatser, men forekommer ocksa,
ibland aven rikligt, pa neolitiska boplatser. Forekomsten av slagen
kvarts anvands ocksa som indikationer pa boplatser vid inventeringar
och utredningar. Slagen kvarts har saledes forvandlats fran nagot som
knappast tolkats som ett arkeologiskt kallmaterial till det dominerande
sp~ret av den mesolitiska befolkningen i Ostra Mellansverige. Vad sager
oss da detta kallmaterial om det mesolitiska samhallet? I den har arti-
keln ska jag forsoka presentera ett tolkningsforslag utifran den slagna
kvartsen fran en mesolitisk boplats. Resultatet skall ses som ett exempel
pa hur kvarts kan utgora ett meningsfullt arkeologiskt kallmaterial.

Den aldre forskningens tveksamma instailning till slagen kvarts som
arkeologiskt kallmaterial har inneburit att Hera arkeologiskt undersokta
boplatser rote kan anvandas vid jamforelser med kvartsmaterialet fran
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senare undersokta boplatser. Det firms dock undantag. Ett exempel ar
Sten Florins undersokningar av sten~ldersboplatsen Hagtorp, RAA 47, i
Lilla Malms socken i Sodermanland (fig. 1). 1996 ar det 60 ar sedan
boplatsen vid Hagtoip upptacktes. Sten Florin undersokte boplatsen aret
efter. Hans undersokning skiljde sig i ett ayseende fran ands samtida
undersokningar, genom att slagen kvarts tillvaratogs pa ett systematiskt
Batt. Hagtoipsundersokningen betraktades fortfarande 1973 som unik
for regionen genom att den gav information om stenartefakter forutom
yxor och sadana av flinta (Welinder 1973, s. 15). Sa sent som 1973 var
Hagtorp, tillsammans med Sjovreten, de enda undersokta mesolitiska
boplatserna dar hela fyndmaterialet av sten var publicerat (Welinder
1973, s. 41). Forutom att det tillvaratogs kvarts vid undersokningen, var,
annu vid 1980-talets mitt, Hagtoipsundersokningen med sina 232 mz ut-
gravda areal en av de storsta undersokningarna av en mesolitisk boplats
i Ostra Mellansverige.

31

Fig 1. Hagtorpsboplatsen ar belagen shax nordvast om Malmkoping. —Map showing the
location of the Hagtorp site, northwest of Malmkoping.
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2. Hagtorpsboplatsen

Hagtoipsboplatsen ar belagen strax nordvast om Malmkoping i centrala
Sormland. Som sa manga ands sten~ldersboplatser i Sormland Jigger
boplatsen pa en isalvsavlagring, i detta fall den s.k. Malmkopingsasen.
Boplatsen upptacktes vid Riksantikvarieambetets fornminnesinvente-
ring 1936 genom att agaren till garden Hagtorp visade nags gronstens-
yxor for inventerarna. Vid besiktning av omradet iakttogs ocksa gron-
stensavfall, knackstensfragment m.m. Boplatsen ar belagen pa en
mindre sands, 63-52 m o.h., invid en bacicravin. Florin uppskattade bo-
platsens storlek till hela 25 000 m2 ,basest p~ dels fyndens utbredning,
dels en fosfatkartering (Florin 1959). Idag ar delar av boplatsen forstor-
da av grustakt,

Undersokningen 1937 utfordes av Ivar Schnell och Sten Flarin pa
uppdrag av Riksantikvarieambetet. Undersokningen foranleddes av en
ombyggnad av vagen mellan Malmkoping och Eskilstuna, ett tidigt ex-
empel pa uppdragsarkeologi! Undersokningen omfattade provgrops-
gravning, utgravning av mindre sammanhangande ytor samt fosfatkarte-
ring. Sammanlagt undersoktes 232 m2. Bearbetningen av materialet
skedde dock foist 1945, och 1959 publicerades resultaten i en artikel i
Tor (Florin 1959). Ang~ende den slagna kvartsen anger Florin att ut-
bredningen av kvarts- och kvartsitskarvorna sammanfaller med fosfat-
karteringens hogsta varden (Florin 1959, s. 17 f.). Hagtorpsboplatsen
dateras av Florin till tiden for Litorinamaximum, dvs. strax efter 5000
f. Kr. (Florin 1959, s. 33, 46).

3. Hagtorpsboplatsen och tidigare forskning

Stig Welinder startade under 1970-talet ett projekt om prekeramisk kul-
tur i Ostra Mellansverige. I en av de forsta publikationerna jamfordes
Hagtorpsboplatsen med boplatserna Sjovreten, Ostra Vra, Fagelvik,
Overrada, Skottedal och Djupvik (Welinder 1973). Welinder noterar
flera skillnader mellan Sjovreten och Hagtoip, bl.a. aysaknaden av span-
teknik pa Hagtorp (Welinder 1973, s. 41 f.).

Efter Welinders arbete drojde det ytterligare ett drygt decennium
finnan Hagtorpmaterialet pa nytt bearbetades; presenterat i publikationen
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An Evaluation of the Lithic Technology in Middle Sweden during the
Mesolithic and Neolithic (Callahan 1987). Hagtorp ar har en av fyra
boplatser vars stenbearbetningsstrategier analyseras genom jamforelser
med experimentell tillslagning av kvarts. De ovriga boplatserna ar
Dammstugan, Masmo och Oskarshamn, alla belagna i Ostra Mellansve-
rige, Analysen resulterar i ett reduktionsschema omfattande tre steg
(Callahan 1987, s. 60 f.). Analysen visade inte pa nagon teknologisk va-
riation mellan de olika boplatserna.

Efter Florins undersokningar har kvartsen fr~n Hagtoipsboplatsen sa-
ledes anvants av forskare bade for att argumentera for en skillnad mel-
lan tva mesolitiska boplatser, basest pa en variation i formella typer
(Welinder 1973), och for att visa p~ en teknologisk enhetlighet under
stenaldern (Callahan 1987).

4. Kvartsen fran Hagtorp

Det har under senare ar initierats arbeten som syftat till att skapa en me-
ningsfull begreppsapparat for att utifr~n ett teknologiskt peispektiv be-
skriva slagen kvarts (Callahan 1987, Callahan m.fl. 1992, Knutson
1988, Knutson &Lindgren ms.). Ett resultat av dessa arbeten ar att in-
tresset nu framst fokuseras pa teknologiska egenskaper i stallet for pa
formella redskap. Genom att koncentrera analysers till retuscherade fore-
mal och snava typologier blir det forhistoriska stenmaterialet underut-
nyttjat (Penes 1992, s. 224). De teknologiska studiema av mellansvensk
sten~lder har visat pa ett varierat utnyttjande av framforallt tre olika re-
duktionsmetoder. Dessa utgors av tva olika typer av plattformsmetod,
naval frihand nom stad, samt en bipolar reduktionsmetod. Av dessa tre
har den bipolara reduktionsmetoden visat sig vara karakteristisk for me-
solitikum (Lindgren 1994, s. 80). Det borde alltsa finnan forutsatmingar
for att identifies en bipolar reduktionsmetod pa Hagtorp. Den foljande
analysers kommer att fokusera p~ variationen mellan den bipolara reduk-
tionsmetoden och plattformsmetoden. I artikeln gors saledes ingen skill-
nad mellan plattform med frihand eller med stad. Vid genomgangen av
den slagna kvartsen fran Hagtorp noterades enstaka fragment av stad-
metoden. Metoden forekommer saledes pa Hagtorp, men i en mindre ut-
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strackning. Den teknologiska analysen kommer att fungera som ut-
gangspunktfor en diskussion kring hur en teknologisk variation kan tol-
kas i samhalleliga termer inom ett jagar/samlarsamhalle,
Inledningsvis ar en kallkritisk kommentar pa sin plats. Vid undersok-

ningarna av Hagtorpsboplatsen patraffades ocksa mellanneolitisk kera-
mik samt ett fragment av en slipad flintyxa. Florin noterar att utbred-
ningen av dessa mellanneolitiska fynd delvis sammanfaller med den
slagna kvartsen och de hoga fosfathalterna (Florin 1959, s. 17-18). Det
kan saledes finnas anledning att reflektera over om den slagna kvartsen
uteslutande representerar ett mesolitiskt utnyttjande eller om delay av
den harror fr~n mellanneolitikum. Det firms egentligen idag bara tva kri-
terier som kan anvandas for att sarskilja mesolitisk och mellanneolitisk
kvarts. Det ena ar den generella iakttagelsen att den bipolara reduktions-
metoden inte ar lika vanlig under neolitikum som under mesolitikum
(Knutsson &Lindgren ms,), det ands ar att mellanneolitiska boplatser
inom regionen generellt forefaller innehalla mindre mangder slagen
kvarts. Ingen av dessa kriterier goy det mojligt att bland fynden fran ru-
torna i vilka keramik patraffades aven plocka ut specifikt mellanneoli-
tisk kvarts. Det sista av de tva pastaendena kan anvandas som argument
for att, da kvarts allmant varit mindre vanligt under mellanneolitikum,
ar troligen endast en mindre del av kvartsen fran Hagtorp fran derma pe-
riod. Merparten av kvartsen, aven den room rutorna med mellanneolitisk
keramik, kan d~ anses vara representativ for den mesolitiska boplatsen.

4.1. Reduktionsmetocler

Det firms spar av en bipolar reduktionsmetod bland kvartsen fr~n Hag-
torp (tabell 1). Av 2376 fragmenten ar ca 23% ayslag, ayslagsfi~agment,
karnor eller karnfragment med spar av bipolar reduktionsmetod. Aven
plattformsmetoden ar val representerad, men med en viktig skillnad,
plattformskarnor saknas nastan helt i materialet. Det firms endast 4 platt-
formskarnor mot 240 bipolara karnor/karnfragment. Att plattformsmet-
oden anda anvants pa platsen kan belaggas genom att Hera ayslag bar
spar av plattformsprepareringar och forefaller vara s.k, blockuppfrisk-
ningsayslag.

En forklaring till aysaknaden av plattformskarnor skulle kunna vara
att plattformskarnor rote tillvaratogs vid undersokningen, Deana tolk-
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Tabell 1. Forteckning av den slagna kvartsen fran Hagtoip. —The flaked quartz
from the Hagtorp site.

Snkord Plattfori~asmetod Bipol~ir• metod Obestar~~t Sty»~ntn

Karna/Karnfragment 4 240 2 256
Avslag 166 148 314
Avslagsfragment 287 152 622 1061
Splitter 328 328
Obest. 189 189
Ej slaget 35 35
Summa 457 540 1176 2183

ning ar mindre trolig. Plattformskarnan ar troligen en av de mer valkan-
da formerna for arkeologer, aven de som ar vana vid flinta, och horde
ocksa vara val representerade aven vid aldre undersokningar. En annan
forklaring skulle vara att plattformskarnorna pa Hagtoipsboplatsen om-
slagits till andra typer av karnor. Den trestegsmodell som Callahan
(1987) foreslar inleds med plattformsmetod for att sedan via platt-
form-pa-stad overg~ till en bipolar reduktionsmetod. Forutsatt att denna
trestegsmodell firms representerad i sin helhet pa boplatsen skulle den
kunna forklara aysaknaden av plattformskarnor. De kan i safall ha an-
vants vidare i bearbetningen och successivt overgatt fr~n plattformskar-
nor till bipolara karnor.

Forekomsten av cortex p~ kvarts skulle kunna fungera som ett instru-
ment for att testa derma hypotes. Om plattformsmetoden representerar
ett tidigare skede i sekvensen horde Hera fragment slagna med platt-
formsmetod an de slagna med bipolar metod ha cortex. Det firms dock
Hera problem forknippade med cortexbegreppet rorande kvarts. Pa flinta
forekommer begreppet cortex som en beteckning pa kalkkrustan som
omger flintnodulerna, Kvarts kan forekomma pa tva Batt i naturen, dels i
fast klyft i form av kvartsadror, dels i moran eller isalvsavlagringar i
form av noduler. Lattast att identifiera ar de kvartsnoduler som legat i
isalvsavlagringar da dessa genom vattnets paverkan far en rundad slat
yta. Kvartsnoduler i moran kan inte forvantas uppvisa samma runda sli-
pade yta, detta horde dock variera mellan vattenaysatta eller landaysatta
moraner. Kvarts fran fast klyft saknar helt derma runda, slipade form.
Istallet bor ytan vara slat och plan, dock med en annan struktur an ytan
pa slagen kvarts. Dessa skillnader ar annu endast antaganden och bor
analyseras narmare i samarbete med geologer.
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Tabell 2. Fordelningen mellan fragment med cortex fordelat pa reduktionsme-
tod. —Quartz fragments with cortex according to methods of reduction.

Sakord Plattforvtsmetod Bipol~lr metod Obestdntt Stirmna

Katna/Karnfragm, 1 6 7
Avslag 4 4 6 14
Avslagsfragment 1 1 14 16

Vid genomgangen av Hagtorpsmaterialet noterades forekomst av
cortex, dvs. vad som uppfattats som yttersida pa sammanlagt 93 frag-
ment (tabell 2). For merparten av dessa var det wart att bestamma om
m•sprunget var noduler eller aderkvarts. Av de 93 fragmenten har hela
45 bedomts komma fran noduler, dvs, med rundad slipad yta; om de ar
moranavlagrad kvarts eller isalvsavlagrad har inte kunnat avgoras, En-
dast fyra fragment hade en sadan ytstruktur att aderkvarts torde vara ur-
sprunget. Andelen icke ursprungsbestamda fragment ar stort och det ar
for tidigt att gora nags bestamda antaganden om ramaterialutvinning.
Variationen i materialet fran Hagtorp antyder dock att ramaterialutvin-
ningen skett pa minst tva olika Batt, dell insamlandet av noduler, dels
bryming av kvarts i fast klyft. Av de sju karnor som uppvisar cortex ar
hela sex stycken bipolara karnor. Av 14 ayslag med cortex ar sju platt-
formsayslag och sju bipolara ayslag. Derma fordelning visar att naval
plattformsmetod som bipolar metod har anvants initialt i reduktionspro-
cessen. Ytterligare en iakttagelse gjordes; bland de fa fragment med cor-
tex som kan antas hai7ora fran aderkvarts farms endast plattformsmet-
oden representerad. Resultatet motsager dock inte den tidigare hypote-
sen om trestegsmodellen och aysaknaden av plattformskarnor. Daremot
indikerar resultatet att trestegsmodellen ger en for enkel bild av reduk-
tionsprocesserna pa boplatsen. Det forefaller nom om det pa Hagtoip
firms tv~ skilda reduktionsprocesser vilka utgar fran olika ramaterialkal-
lor. Plattformsayslag med cortex tyder pa att plattformskarnor kan ha
bearbetats vidare till bipolara karnor, men samtidigt firms det bipolara
karnor nom har spar av cortex och darfor representerar en annan strategi
dar ramaterialet initialt behandlas med en bipolar reduktionsmetod.
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Tabell 3. Fordelningen mellan olika typer av fragment med retusch. —Different
types of retouched fragments

Sakord Obest. Plattforr~asntetod Bipolkr n~etod Summa

Avslag 5 3 8
Prox, d. av h, aysl. 1 1 2
Sidofi•agm. 2 2
Distalfragm. 6 6
Obestamt fi•agm. 2 2
Summa 8 8 4 20

4.2, Retuscherade redskap

Vid den fornyade registreringen av kvartsen fran Hagtoip noterades
ocksa retuscher pa Hera fragment (tabell 3). Andelen retuscherade fore-
mal har ofta ansetts vara anmarkningsvard leg p~ kvartsboplatser (Lind-
gren 1994 och dar anford litteratur), Okningen av antalet retuscherade
forem~l pa Hagtorp vid den aktuella genomg~ngen kan antyda att retu-
scher ar vanligare an vad man tidigare antagit men att retuscher i kvarts
ar sv~rare att upptacka genom kvartsens kristallina struktur vilken ger
en mer komplex ljusbrytning an den matta ytan pa t.ex, flinta. De retu-
scherade foremalen fran Hagtoip visar pa en stor variation. Det ar fore-
mal med saval hog som lag eggvinkel, retuschen kan lopa aunt hela av-
slaget eller endast pa en del av det. Det forekommer ocks~ bade grovre
och finare retuscher. Fragmenten som ar retuscherade ar saval hela av-
slag som ayslagsfragment. Antingen utgor retuscherade ayslagsfrag-
ment kasserade redskap dar frakturen utlosts antingen vid anvandandet
eller vid olika markprocesser, eller ocks~ har ursprungligen ett ayslags-
fragment valts ut och retuscherats, I Hera fall forefaller dock retuschen
inte bruten av frakturen vilket kan tolkas som att det ar det ursprungliga
ayslagsfi~agmentet som har valts ut. Det ar framforallt hela ayslag och
distalfragment som har retuscherats. Av de hela ayslagen ar de fiesta
plattformsayslag. Sammanfattningsvis kan sagas att det retuscherade
redskapsinventariet ar varierat och darfor kan representera flera olika
aktiviteter,
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5. Experiment med bipolar reduktionsmetod

I samband med redovisningen av det s,k. Flatenprojektet (Callahan
m. fl. 1992) redovisades framst resultaten fran experiment med platt-
formsmetod da derma var vanligast forekommande pa den tidigneoliti-
ska boplats, Smallan i Grodinge socken, som studerades i analysen, Re-
sultaten fran dessa experiment sammanstalldes ocksa i en s.k, fraktur-
bild (Callahan m. fl. 1992, s. 41, fig. 4a). Vid de experiment som gjordes
inom Flatenprojektet slogs aven tva sexier med bipolar metod. De expe-
riment som utfordes med en bipolar reduktionsmetod redovisades dock
endast summariskt i artikeln och inga frakturbilder gjordes. Desna expe-
riment publiceras darfor mer ingaende har for att kunna jamforas med
frakturbilden fran Hagtoip.

Den sammanlagda experimentella frakturbilden for den bipolara re-
duktionsmetoden (fig. 2) karakteriseras av en overvagande del hela av-
slag, en nagot mindre del sidofragment och distalfragment samt smarre
mangder ovriga fragmenttyper. Jamfort med frakturbilden for kvartsen
fran Hagtorp sa avviker boplatsen fran den experimentella frakturbilden
genom en hogre andel ayslagsfragment, nom distalfragment, mittfrag-

Frakturbild for bipolart experiment

Medialfregment

Mittfrugment

Prmcimel del av hell ayslag

Proximal del nv sidofmgment

Distnlfregment

SidoFmgment

Avslag

50

■I-Ingto~p
■Callahan

60

Fig 2. Stapeldiagram som visar den procentuella fordelningen vid experimentell tillslag-
ning med en bipolar reduktionsmetod jamfort med fordelningen p~ Hagtorp. —Histogram
showing the percentage distribution of fragment types in a) experimental knapping with
the bipolar-on-anvil method and b) flakes and fragments from the site of Hagtarp.
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Seku~er htlghasUghetsfiakNr

Mitlfragment

Prax del av hela ayslag

Medial(ragment

Proz del av sfdoGagment

Distal(ragmenl

Hela ayslag

Sldofra9ment

0 5 10 16 20 25 30

Fig 3. Stapeldiagram som visar den procentuelia fordelningen vid experimentell fordel-
ning med plattformsmetod (frihand). —Histogram showing the percentage distribution of
types of fragment in experimental knapping with the freehand platform method.

Tva bipol~ra fraktur6ilder

KonGagment ~ ~
~,

~istaitragment

MedialGagmenl ~ i
_ . _:

MNBregment
~ ■CalWhan2

Probmal del av hela evslag ~ ~. I I ■Callahan 1

- _
Pro~mal del av sWohagment

Sldofragment i f

~ I
Hela ayslag

0 10 20 30 40 50 60

Fig 4. Stapeldiag•am som vicar variationen mellan tva olika experimentserier med en bi-
polar reduktionsmetod. —Histogram showing the percentage distribution of two different
experimental knapping series, both with the bipolar-on-anvil method.
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ment och medialfragment. De tva bipolara experimentens frakturbilder
vicar en viss variation sinsemellan, men awiker dock aysevart fran
plattformsmetodens frakturbild vilken framst karkateriseras av en hog
andel sidofragment (fig. 3). Skillnaderna mellan frakturbilderna for de
olika bipolara experimenten (fig. 4) tyder p~ att frakturbildens varden
inte ska betraktas som absoluta utan att en variation maste tillatas och att
det ar relationen mellan olika typer som ar av intresse. Variationen kan
dels hero pa olika kvalitet pa ramaterialet, dels pa personliga egenskaper
hos stensmeden (Callahan m. fl. 1992, s. 46).

5.1. Frcrktu~•bilde~~ — nag~~a lzcillkr•itislza kommentare~•

Att anvanda frakturbilder ar forknippat med Hera kalllcritiska problem,
De fiesta undersokta stenaldersboplatserna i Ostra Mellansverige inne-
h~ller spar av tre reduktionsmetoder. Aven om den bipolara reduktions-
metoden forefaller vara vanligare under mesolitikum, ar den rote den
enda reduktionsmetoden som anvants. Den experimentella frakturbilden
ar tankt att ayspegla en specifik situation — tillverkningen av ayslag med
en speciell metod. Om nu kvartsen fran boplatserna representerar en el-
ler Hera reduktionsmetoder, vilken av de experimentella frakturbilderna
ska da anvandas som jamforelsematerial? Aven om man intar en prag-
matisk h~llning och liter den dominerande metoden vara utslagsgivan-
de, kommer framforallt de icke-metodbestamda fragmenten, som t.ex.
distal- och medialfragment, att utgora en osaker kategori. Delar av dessa
representerar med all sannolikhet rote tiara den utvalda reduktionsmet-
oden.

En losning pa problemet ar att sla ihop, i det har fallet, tva experi-
mentserier. Da skulle en ny frakturbild erhallas vilken representerar
50% bipolar reduktionsmetod och 50% plattformsmetod (fig. 5), Denna
nya frakturbild karakteriseras av en hog andel hela ayslag och en nagot
mindre del sidofragment, darefter proximala delay av sidofragment och
sist de proximala delarna av hela ayslag. En sadan bild av Hagtorpsma-
terialet visar en god overensstammelse med den experimentella bilden,
forutom att proximala delay av hela ayslag ar vanligare an de proximala
delarna av sidofragment.

Ett annat alternativ ar att minska frakturbilden till att endast omfatta
de metodbestamda fragmenten. Vi kan skapa nya frakturbilder av de ex-
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Fig 5. Stapeldiagram visar den procentuella fordelningen vid experimentell tillslagning
med bdcle plattformsmetod och bipolar reduktionsmetod. —Histogram showing the per-
centage dishibution of flakes and fragments from experimental knapping with both the
platform and the bipolar-on-anvil method.

perimentella slagserierna dar endast de metodbestamda fragmenten,
dvs, hela ayslag/ayslagsfragment eller proximala delay av ayslag/av-
slagsfragment, ingar. I detta fall visar frakturbilden for den experimen-
tella serien med bipolar reduktionsmetod en hog andel hela ayslag och
darefter sidofragment, proximala delay av sidofragment, proximala delay
av hela ayslag och sist mittfragment. Frakturbilden for den experimen-
tella serien med plattformsmetod visar p~ en hog andel sidofragment,
darefter hela ayslag, proximala delay av sidofragment, proximal del av
hela ayslag och silt mittfragmenten. Samma frakturbild for Hagtorp vi-
sar en hog andel av framforallt hela ayslag och darefter sidofragment,
proximal del av sidofragment, proximal del av hela ayslag och till sist
mittfragment (fig. 6). Sammanfattningsvis kan Hagtorps frakturbilder
sagas visa pa en forskjutning mot en mindre fragmentarisering for platt-
formsmetoden. Frakturbilden for den bipolara reduktionsmetoden visar
snarare pa en forskjutning mot en stone fragmentarisering men ocks~ en
mer kvalitativ forskjutning, med farce sidofragment saval som proxima-
la sidofragment och hela ayslag,

En frakturbild, som den i figurerna 2, 5 och 6, day det samlade sten-
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Fig 6. Stapeldiagram visande den procentuella fordelningen mad endast metodbestamda
fragment jamfort mad fordelningen av dessa fragment p~ Hagtorpsboplatsen, —Histogram
showing the percentage dishibution of diagnostic flakes and fragments from experimental
knapping with the bipolar-on-anvil method.

materialet fran boplatsen ingar i en frakturbild innebar en mycket over-
gripande bild av aktiviteterna pa boplatsen, savida man inte ar overtygad
om att boplatsen endast inneh~ller rester av tillverkningen av ayslag.
Ofta ar sten~ldersboplatser mar komplexa strukturer. Pa boplatsen har
en mangd aktiviteter agt rum, bade sadana som ayspeglas i stenmateria-
let och sadana som inte gor det. Genom att lata en enda frakturbild re-
presentera boplatsen, blir resultatet en grov generalisering. Sadana ge-
neraliseringar kan vara lampliga for t.ex. jamforelser mella~T boplatser,
men ar inte lika anvandbara for studier av monster Tnona en boplats.

Klassifikationsschemat har gett oss ett "sprak" mad vilket vi battre
klarar av beslcriva olika typer av kvartsfragment. Vi kan i teknologiska
termer forklara varfor de ser ut som de gor. Mojligheten att sammanstal-
la fragmenten i frakturbilder go det ocksa mojligt att ge kvarts mening i
kulturhistoriskt intressanta termer. Den ursprungliga iden om den expe-
rimentella frakturbilden som norm for slagplatser utan uiplockning
fungerar val vid analyser av formodade slagplatser. Frakturbilden kan
anvandas for att diskutera skillnader mellan olika typer av slagplatser,
Sjalva identifieringen av slagplatser kan dock goras pa Hera andra Batt,
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som t.ex, splitterkoncentrationer, mikrodebitageanalyser m.m. Fraktur-
bilden ger har en mojlig vag att diskutera ling vad som producerats vid
slagplatsen och vad som har plockats bort.

5.2. Fralzturbi.lderfzcr ocl~. runTn~.et

Den mesolitiska manniskan gjorde dock aysevart mycket mer an tiara
slog kvarts, aven om man ibland har wart att tro det, Frakturbilden kan
aven kopplas till ytterligare en variabel for att kunna anvandas pa ett
mer meningsfullt satt. Genom en sadan kombination undviks den tidiga-
re namnda typen av generaliserande frakturbilder, En variabel som bor-
de kunna komplettera frakturbildsanalysen ar rummet. Rumslig analys
ar ett gammalt valkant fenomen inom arkeologi i alimanhet och stenal-
dersarkeologi i synnerhet. Id~n bakom en rumslig analys har ofta varit
att den rumsliga utbredningen av artefakter speglar lokaliseringen av
olika aktiviteter. Detta forhallande mellan objekt och aktivitet ar dock
inte belt okomplicerat. Identifierandet av aktivtetsytor ar inte ett anda-
mal i sig, resultaten maste uppfattas som meningsbarande i sociala och
samhalleliga termer (Lindgren 1996, s. 31).

Forst ar det pa sin plats med nagra inledande kommentarer kring
kvartsens fordelning i rummet pa Hagtoipsboplatsen. Mangdmassigt
fordelar sig de 2376 fragmenten i ett tydligt centrumomrade med mins-
kande antal ut~t periferin. En utgangspunkt i den har analysen har varit
att studera hur de hela ayslagen har distribuerats fran slagplatserna for
att anvandas i olika sammanhang. I vilka Tutor forekommer det en for-
delning av hela ayslag som avviker fran den experimentella frakturbil-
den? For den bipolara reduktionsmetoden visar den experimentella frak-
turbilden att det vid en slagplats forekommer ca 60% hela ayslag. Sam-
manlagt 4 Tutor visar sig ha en hogre andel bipolara ayslag, dvs. dessa
tutor kan man tanka sig representerar ett mer utvait, bipolart material.
For plattformsmetoden ar de framst de Tutor som har en andel av mer an
30% som kan sagas representera ett utvalt material, Sammanlagt ater-
finns nio sadana Tutor inom omradet. I boplatsens centrala del aterfinns
de Tutor som har en hog andel av bade bipolara ayslag och plattformsav-
slag (8 st.; fig. 7). Tanker man sig en linje genom boplatsens centrala de-
lar i riktning SO—NO, hamnar alla de fyra Tutor med overvagande del bi-
polara ayslag och karnor norr om derma linje. Av rutorna med overva-
gande plattformsayslag (13 st,) hamnar 9 soder om linjen.
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Fig 7. Utbredningen av rotor med en overvagande del bipolara ayslag och plattformsav-
slag. — Map showing the spatial distribution of excavated trenches dominated by bipolar
and platform flakes.

Vidare kan man notera att det rote forekommer n~gra tydliga koncen-
trationer med sputter som skulle kunna tolkas som slagplatser. Retu-
scherade redskap forekommer framst i de rotor dar bade andelarna platt-
formsayslag och bipolara ayslag ar hoga. Enstaka rotor, framst i boplat-
sens ytteromr~den, uppvisar extremt hoga andelar av visa typer, t,ex.
rota j 70 med en hog andel sidofragment fran plattformsmetoden och
Hera bipolara karnor.

Urplockning, dvs. dar antalet hela ayslag ar mindre an forvantat, ~ter-
finnsfor den bipolara reduktionsmetoden i tre rotor vars andel bipolara
ayslag ar mindre an 30%. Sex rotor har 20% eller mindre andel platt-
formsayslag. Ingen av rutorna som inneh~ller laga andelar av hela av-
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slag innehaller nagra storre mangder splitter eller karnor. Det ar darfor
rote sjalvklart att dessa rutor ska tolkas i termer av slagplatser,

Den rumsliga analysen av Hagtorp visar att det rote gar att urskilja
n~gra tydliga slagplatser i materialet. Plattformsayslag firms spridda
over en stor del av boplatsytan, framst i den sydostra delen. Bipolara av-
slag firms representerade room ett begransat omrade framst i den nord-
vastra delen av boplatsen.

6. Kvarts, teknologi och Hagtorp i en mesolitisk kontext

Sammanfattningsvis kan sagas att den bipolara reduktionsmetoden firms
val representerad pa Hagtorpsboplatsen. Den har rote anvants i nagon
storre utstrackning for att producera forarbeten till retuscherade redskap,
troligen har ayslagen anvants oretuscherade. Ramaterialet forefaller i
hogre grad vara moran- eller isalvsavlagrad kvarts och rote kvarts fran
fast klyft. Den hoga andelen bipolara karnor och frakturbildens avvikel-
ser fran den experimentella frakturbilden antyder att bipolara ayslag har
tillverkats pa platsen och aven anvants dar. Vad har vi da fatt for ny kun-
skap genom analysers av den bipolara reduktionsmetoden pa Hagtorp?

6.1. Telznologi och saml~alle

Teknologi ar en del av samhallet och kan darfor ses som antingen en di-
rekt spegling av, eller som aktiv del i en transfarmering av, samhalleliga
fenomen (Dobres &Hoffman 1994 och dar anford litteratur). Det inne-
bar att en teknologi kan karakteriseras som en komplex samling variab-
ler, saval fysiska sadana, baserade p~ t.ex. materialegenskaper, som so-
ciala och kulturella. En teknologi ing~r i ett samhalle och darmed ocksa
i manniskors medvetande. En teknologi kan beharskas av manga man-
niskor eller av ett fatal och den ska kunna formedlas, laras ut, till andra.
Manniskan anvander teknologin rote tiara som "man the toolmaker",
utan avers som en social och kulturell varelse. Teknologiska strategier ar
darfor anvandbara som medium for att studera sociala och kulturella fe-
nomen i ett samhalle. Ett forsok att undersoka den sociala dimensionen
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hos forhistorisk teknologi har gjorts av M.-A. Dobres och C. Hoffman
(1994), dar de anger fyra faktorer som lampliga: slzcrda, kontelt, r~~crte-
~~iell kar•alztar och social teori. Med Skala menas s~val analytisk (fysisk)
skala som skalan av olika forklarings- eller tolkningsniv~er. Kontext
(sammanhang) ar den bakgrund, den omgivning, inom vilken teknolo-
giska processer tiger rum. Materiell karaktar ar de fysiska drag som ar en
nog sa viktig del av teknologin. Sist men rote minst, for att kunna relate-
ra teknologiska processes till sociala processes behoves ocksa social teo-
ri inga i tolkningarna (Dobres &Hoffman 1994, s. 212-214).

Olika analytiska skalor kan komplettera varandra utan att darfor nod-
vandigtvis skapa en helhet. Skala ar rote bara ett fysiskt begrepp utan
kan ocksa anvandas for att beskriva stadier av social interaktion som
kan forklaras arkeologiskt. En analys pa boplatsniva, som den av Hag-
toip, utgor en niv~ mellan milcroniv~n, individen, och makronivan, sam-
hallet, namligen en semimikroniva (Clarke 1977, s, 11). Delytor inonz.
boplatser, som t.ex. monster inne i hyddor, ar mer anvandbara for indi-
vidrelaterade studies och jamforelser n~ella~~ boplcrtser ger mojligheter
till studies av stone grupper som umyttjar gemensamma geografiska
omraden. Mellannivan, i det has fallet boplatsen, innehaller spar efter
vardagliga aktiviteter som utforts av bade individer och mindre grupper.
Sociala och kulturella faktorer kan pa derma niva vara tydligare repre-
senterade an t.ex. ekonomiska faktorer (Clarke 1977, s. 11). Det intres-
santa ar rote att identifiera olika teknologiska aktiviteter utan att forsoka
forsta de sociala processes som de teknologiska aktiviteterna ar delay av
(Dobres &Hoffman 1994, s. 213).

Den samhalleliga kontext som Hagtorpboplatsen ingatt i kan sagas
vara en del av den arkeologiska bild vi idag has av det mesolitiska sam-
hallet. Det mesolitiska samhallet kan aven ses som en produkt av den ar-
keologiska forskningen, day traditionen ar en stark makt. Den Svenska
bilden av det mesolitiska jagar/samlarsamhallet bygger framst pa en
blandning av etnografiska paralleller och boplatser med valbevarade or-
ganiska lamningar i Sydskandinavien. Alltfor manga jamforelser med
ands regioner riskerar dock att skapa sa generella monster att de tende-
rar att vara meningslosa vid studies room regionen. Istallet boy fokus lig-
ga pa den regionala sararten for att pa sa satt kunna skapa meningsfulla
relationer mellan boplatser och samhalle. Vilket vas d~ samhallet i vilket
det mesolitiska Hagtoip en gang ingick?

Sormland vid tiden for Litorinamax, ca 7000 BP (okalibrerat) enligt
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en modern strandforskjutningskurva (Risberg 1991, s. 53), utgjordes av
en vidstrackt skargard, fran dagens Sodertorn i Oster till Orebro i vaster.
Soder om skarg~rdslandskapet vidtog Kolmardens hoglanta partier och
norrut ett oppet innanhav finnan den flikiga vastmanlandska kusten brot
horisonten. Detta skargardslandskap kan ha koloniserats redan 9000 BP
(okalibrerat) (l~kerlund m, fl, ms.). Boplatserna i skargarden karakteri-
seras av mangder med slagen kvarts och gronstensyxor (Lindgren ms.),
Inom omradet forefaller det finnas saval stora boplatser omfattande Hera
tusen kvadratmeter med tjocka kulturlager som mindre, kanske mer till-
falliga boplatser. Exempel pa dessa stora boplatser — som ocksa under-
sokts arkeologiskt — ar, forutom Hagtoip, Eklundshov (RAA 254 i Bot-
kyrka socken) och boplatsen vid Jordbro industriomrade (RAA 72 i Ost-
erhaninge socken), bada tva belagna pa dagens Sodertorn.

Likheter mellan dessa tre boplatser, forutom deras storlek, syns bl.a. i
anlaggningstyper, kvartsens frakturbild samt att de innehaller rikligt
med gronstensyxor. Pa Eklundshov och Jordbro industriomrade hittades
ocks~ nagra mikrospan i flinta, vilka saknas pa Hagtoipsboplatsen. En
forklaring till detta kan vara att mikrospanen forefaller var rumsligt kon-
centrerade till ett par mindre omraden pa boplatserna (Lindgren 1996, s.
30). Genom att undersokningen pa Hagtorp endast gjordes genom regel-
bundet utlagda Tutor firms mojligheten att mindre koncentrationer av
visa lagfrekventa fyndkategorier inte firms representerade. Karakteris-
tiska anlaggningstyper pa Eklundshovsboplatsen och boplatsen vid
Jordbro industriomrade var olika typer av stora gropar (Gustafson &
Lindgren ms. samt arbetshandlingar). Florin namner inte mycket om an-
laggningar isin gravningsredogorelse men en firms med — Figur 12 i
Florins artikel om Hagtoipsboplatsen visar en l~ngprofil med "hydd-
grop" vilken visar pa likheter groparna pa Jordbro Industriomrade (Flo-
rin 1959, s. 27, fig. 12) . Hagtorp forefaller saledes vara en del av ett bo-
platsmonster i det mesolitiska Skargardsomradet.

6.2. Tva teknologislza strc~tegier

Hur ska vi da tolka den bipolara reduktionsmetoden i det mesolitiska
samhallet? Reduktionsmetoden forekommer rikligt pa stora strandbund-
na mesolitiska boplatser. De iakttagelser som gjorts vid bearbetningen
av Hagtorp kan anvandas for att stalla upp en hypotes om den bipolara
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reduktionsmetoden. Den bipolara reduktionsmetoden anvands pa kvarts
fran isalvsavlagringar for att produces ayslag som inte enbart ar tankta
att ytterligare bearbetas och som rumsligt anvands inom begransade de-
lar av boplatsen. Pa samma boplats anvands samtidigt plattformsmetod
for kvarts fr~n saval noduler som fran fast klyft, kvartsen slagen med
derma metod anvands bl.a, till att tillverka forarbeten som senare re-
tuscheras. De bada reduktionsmetoderna forefaller utgora tv~ olika tek-
nologiska strategier. Strategierna omfattar bade ramaterialutnyttjande,
produktion och konsumtion.

Boplatsens cent~ala del med stora fyndmangder och en blandning av
de tva strategierna forefaller indikera en betoning av kollektiva insatser.
Det firms inte nagon rumslig fordelning som kan tolkas som t.ex. olika
familjer, inte heller individuella strukturer som t.ex, slagplatser. De sto-
ra strandbundna boplatserna har troligen utnyttjats av en storre grupp
manniskor. Boplatserna hay kanske tiara fungerat under delay av aret
medan under ands delay av aret hay befolkningen varit spridd i mindre
grupper. Under tiden nay de stora boplatserna umyttjas kan ands sociala
strukturer bildas an de som firms representerade p~ de mindre boplatser-
na. I det vardagliga livet skapas nya kontakter, samtidigt som kanske
Hera vardagliga sysslor m~ste struktureras annorlunda utifran den aktu-
ella situationen. Forutsatt att de stora boplatserna hay utnyttjats pa ett
likartat satt, vilket inte alls ar sakert, skulle liknande monster kunna
aterfinnas p~ ands stora boplatser. Det ar daremot inte sannolikt att de
strukturer som atei~finns pa Hagtorp aterfinns pa ands, mindre, boplat-
ser da dessa representerar ett annat strukturerande av vardagslivet.

Trots den kollektiva prageln av deponeringen av kvartsen anas anda
en rumslig variation mellan de tva teknologiska strategierna. Den ena
strategin, den bipolara, forefaller vara mer rumsligt begransad an den
ands strategin som forknippas med plattformsmetoden. I boplatsens
centrum ar det svarare att urskilja de tva strategierna, Sjalvklart kan
bade den rumsliga fordelningen och de foreslagna teknologiska strate-
gierna tolkas i funktionella termer, Men de kan ocksa anvandas som ut-
gangspunkt for diskussioner kring den sociala organisationen pa boplat-
sen. Utgangspunkten i diskussionen ar en syn pa manniskan som aktivt
skapande inte tiara i materiellt hanseende. Derma manniska hay ocksa ett
medvetet forh~llande till rummet och skapar och agerar i olika rum. Den
rumsliga utbredningen av kvartsayslagen pa Hagtorp kan ses som en
foljd av en social organisation som vidmakthalls bl.a. genom olika
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rumsuppfattningar, en begransande och en mer spatios, Eftersom Hag-
torpsboplatsen troligen har bebotts av en storre grupp, ar det inte otank-
bart att de har foreslagna monstren representerar olika sociala grupper i
samhallet, kanske en gruppering byggd pa arbetsfordelning. Den sociala
strukturen i ett jagar/samlarsamhalle ar ofta horisontell. Den bygger p~
t.ex. alder och/eller kon, till skillnad fran vertikala strukturer som byg-
ger pa det faktum att status inte kan uppnas av alla individer, t.ex, status
knuten till slaktskap (Clark & Neeley 1987, s. 121). Social differentie-
ring i jagar/samlarsamhallen ar inte oomtvistad och en traditionell bild
av jagar/samlarsamhallen karakteriseras ofta av egalitara samhallen med
t,ex, en enhetlig arbetsfordelning. Det finns all anledning att aterkomma
till detta utifran det mesolitiska samhallet i Ostra Mellansverige.

7. Slutord

Analysen av kvartsen fran Hagtorp har visat hur teknologin i ett jagar/
samlarsamhalle kan tolkas i sociala och samhalleliga termer. De tekno-
logiska strategierna som har identifierats ar en del av den sociala organi-
sationen inom boplatsen. Genom att har anvanda de tre variablerna ska-
la, kontext och materialitet har kvartsens potential som arkeologiskt
kallmaterial kunnat belysas. Det aterstar dock att vidarutveckla sociala
teorier relevanta for jagar/samlarsamhallen. Forst d~ utnyttjas kvartsens
fulla potential som arkeologiskt kallmaterial,

Kvarts kan saledes forvandlas fran det inledande citatets pessimistis-
ka ton till att bli ett meningsfullt verktyg for arkeologiska tolkningar.
Den teknologiska variationen som noterats i materialet fran Hagtorp ar
ett exempel pa att det firms strukturer p~ mesolitiska kvartsboplatser
som kan sattas in i meningsfulla sammanhang. Oaysett om dessa struk-
turer tolkas i termer av komplexitet eller rote bor det vara fullt mojligt
att anvanda dem for diskussioner kring sociala strukturer i jagar/samlar-
samhallen. Hagtorp fortsatter att ha en viktig roll i mesolitisk forskning
room regionen, bl.a. beroende pa Florins systematiska tillvaratagande av
kvartsen, och det firms all anledning att aterkomma till Hagtoip i framti-
den.
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Summary

In Eastern Middle Sweden quartz is often used as the raw material for
making stone tools during the Stone Age. Earlier research in the region
had a rather reluctant attitude towards quartz as a potential source of in-
formation. Quartz was not systematically recorded at earlier excavation;
interest focused on axes and/or artifacts of flint. One excavation is an
exception. In 1937 the site of Hagtoip in Lilla Malma parish, Soderman-
land, was excavated by Sten Florin who published the results in 1959.
This excavation is an early example of the systematic recording of
flaked quartz at Stone Age sites in the region. The site of Hagtorp was
interpreted as a Mesolithic site, from the period around the Litorina
maximum. Some pottery was also found, probably from the Battle-Axe
Culture. Florin, however, interprets the distribution of the flaked quartz
as mostly belonging to the Mesolithic settlement.
In this article the quartz from Hagtorp has been newly analyzed ac-

cording to a system of classification presented earlier. The analysis
shows that abipolar-on-anvil method of reduction is most common;
parts of the material were knapped with a freehand platform method.
The freehand platform method is mostly represented by flakes and frag-
ments of flakes, while the bipolar method also produced a high propor-
tion of cores and core fragments. The occurrence of cortex was also re-
corded in an attempt to separate nodules from vein quartz, The quartz
that could be determined as coming from nodules showed traces of both
bipolar and fi•eehand knapping while the vein quartz only showed traces
of the freehand method. The two methods of reduction were also com-
pared for the retouched tools. There is a slight dominance of retouched
tools made from platform flakes rather than bipolar flakes. These results
are interpreted as an indication of two separate lithic strategies; the strat-
egies are visible both in the obtaining of raw material and in the making
of the tools. The fracture pattern is evaluated and some interpretative
problems mentioned. The fracture pattern of the total lithic assemblage
of a site is bound to be representative of many activities. There is also
the problem of comparing experimental fracture patterns with assem-
blages containing two or more different techniques. The latter is solved
by modifying the fracture pattern to contain only the diagnostic frag-
ments. The first problem can be solved by using spatial. distribution by
making a fracture pattern for defined areas within the site.
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The use of the bipolar-on-anvil method is shown to be common in
the material from Hagtorp. The spatial distribution of the two lithic
strategies is interpreted as a result of different social groups within the
settlement. The identifying of social groups within Mesolithic societies
is believed to be a fruitful way of discussing social organization within
hunter/gatherer societies.

E»~glish ~~e>>ised by Jacqueli~~~e Taffi~nde~-
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