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1. SAMMANFATTNING:
Inom ramen för det internationella polaråret 2007-2008 (IPY) genomfördes
under sommaren 2008 ett polarforskningsprojekt benämnt Arktiska Sverige. I
projektet ingick en arkeologisk undersökning av en stenåldersboplats i
Vindelfjällen vid sjön Luspasjaure, RAÄ 1372:1 i Sorsele socken, Lappland (se
fig. 1). Platsen hade identifierats vid en inventering under 2001 då stora
mängder kvartsitavslag samt några stenåldersredskap påträffats inom en
avgränsad yta. Det var därför troligt att området fungerat som en
tillverkningsplats för redskap i kvartsit. Målet med undersökning blev därför
förutom de metodologiska mål som tas upp nedan även att försöka lokalisera
eventuella boplatslämningar knutna till denna redskapstillverkningsplats. Detta
skedde delvis genom att jordprover för analys av fosfatinnehåll samlades in i
samband med den arkeologiska undersökningen. Dessutom genomfördes en
geofysisk prospektering av boplatsområdet med hjälp av en EM-38 (Slingram)
som dels mäter jordens elektriska ledningsförmåga och dels dess magnetiska
susceptibilitet. Instrumentet kräver inte markontakt och lämpar sig därför väl för
undersökningar i områden med ojämn markyta. Utöver EM-38 användes även ett
Bartington MS2D-system för att mäta jordens magnetiska susceptibilitet.
Eftersom inga tidigare prospekteringar av boplatser hade genomförts i området
så betecknades prospekteringen som ett pilotprojekt. Förhoppningen var därför
även att genom den geofysiska och geokemiska prospekteringen undersöka
dessa metoders lämplighet i den karga miljö som råder på kalfjället. De
geofysiska resultaten låg även delvis till grund för den arkeologiska
undersökningen på platsen. De geofysiska prospekteringarna identifierade en
skärvstenshög
bestående
av
stora
mängder
skörbränd
sten
inom
boplatsområdet. Stenarna hade ett högt magnetiskt susceptibilitetsvärde och var
därför synlig i data från både EM-38 och MS2D. Vid utgrävningen hittades även
en skifferkniv i anläggningen vilket kan ge en grov datering av anläggningen.
Resultaten från den geokemiska prospekteringen var mer svårtolkade. Inga
tydliga koncentrationer med högre fosfathalter kunde identifieras i de insamlade
jordproverna. Inte heller i den påträffade skärvstenshögen fanns några tydliga
fosfatkoncentrationer. Vilken funktion den påträffade anläggningen haft är därför
svårt att avgöra.

2. UNDERSÖKNINGENS MÅL
Undersökningens syfte var att genom geofysisk (EM, magnetisk susceptibilitet)
och geokemisk (fosfatanalys) prospektering av RAÄ 1372:1 i Sorsele socken,
Lappland bidra till en förståelse för hur området använts under sin aktiva period
samt vara ett komplement till de utgrävningar som genomfördes på platsen. Ett
underliggande med ändock viktigt syfte var att genom detta pilotprojekt
utvärdera metodernas potential i kalfjällsmiljö.
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Figur 1 Översiktsbild över RAÄ 1372 samt de undersökningsområden som med hjälp av geofysiska och
geokemiska metoder prospekterats under Augusti 2008. De vita prickarna markerar det nedre vänstra
hörnet på resultaten i bilagorna.

3. UNDERSÖKNINGSMETODER
3.1. EM-38 (SLINGRAM)
Slingramen EM-38 från Geonics (http://www.geonics.com/html/em38.html) som
skall användas vid mina undersökningar bygger på elektromagnetiska
mätprinciper. Ett primärt elektromagnetiskt fält genereras med hjälp av elektrisk
växelström i en sändarspole. Primärfältet som skapas färdas dels genom luften
samt genom marken som instrumentet hålles över. Primärfältet som färdas
genom marken från sändarspolen till mottagarspolen påverkar marken och
begravda lämningar så att sekundära elektromagnetiska fält uppstår genom
elektromagnetisk induktion. Både primär- och sekundärfält registreras av
mottagarspolen. Differens i fas och i styrkan mellan primär- och sekundärfält kan
påvisa elektriskt ledande strukturer i marken (Kearey & Brooks 1984:226f).
Djupkänsligheten för instrumentet beror på avståndet mellan sändarspolen och
mottagarspolen samt på markens egenskaper. I fallet med EM-38 som har ett
avstånd mellan spolarna på ca en meter så är det enligt tillverkaren möjligt att
lokalisera lämningar ner till 1,5 meters djup (http://www.geonics.com/html/em38.html). Ett ytterligare exempel är en annan modell av slingram kallad
EM-31 som har ett avstånd mellan de båda spolarna på 3,66 meter, vilket ger
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instrumentet möjlighet att mäta en större jordvolym. Undersökningsdjupet för
EM-31 blir således även större (ca 6 meter) (http://www.geonics.com/html/em31-mk2.html). EM-38 kan mäta markens magnetiska susceptibilitet (I)
och markens elektriska ledningsförmåga (Q). Genom mätning av markens
magnetiska susceptibilitet är det möjligt att spåra lämningar som har förändrade
magnetiska egenskaper jämfört med omgivningen (Le Borgne 1955, 1965;
Scollar et al. 1990:375-421). Undersöker prospekteraren arkeologiska lämningar
så är det generellt sätt rimligt att förvänta sig att finna exempelvis metaller,
härdar, murar, ugnar etc. Vad gäller den elektriska ledningsförmågan så kan det
konstateras att jord som innehåller mycket fukt leder elektricitet bättre än torra
jordar. Detta medför att det är möjligt att spåra mänskligt avsatta kulturlager
som generellt sett innehåller mer fukt än omkringliggande opåverkade lager
(Persson 1998:19). Det gör det även möjligt att spåra äldre igenfyllda diken som
även de har ett högre vatteninnehåll (Scollar et al. 1990; Clark 1990:34ff;
Gaffney & Gather 2003:42ff).
Insamlandet av data går till på följande sätt: Prospekteraren går med
instrumentet i parallella linjer med en meters intervall (andra avstånd är givetvis
möjliga beroende på vilken upplösning som eftersträvas). Instrumentet är då
inställt på kontinuerlig insamling av data. Det sker efter inställning en gång i
sekunden och innebär att prospekteraren för att uppnå ett mätvärde varje meter
bör röra sig framåt med en hastighet av 1 m/s. Dessa data lagras i en bärbar
datorenhet (polycorder) och laddas för databearbetning in i lämplig dator.
Därefter bearbetas data och presenteras i form av kartor t.ex. med hjälp av
programmet Surfer 8. Genom filtrering kan de positiva och negativa mätvärdena
omvandlas till nominella tal vilket kan underlätta tolkningen av data.
3.2. BARTINGTON MS2D-SYSTEM
En magnetisk susceptibilitetsmeter, också kallad Kappameter, som t.ex.
Bartingtons MS2D-system (http://www.bartington.com/index.php?id=67), mäter
markens
magnetiska
susceptibilitet.
Mätinstrumentet
består
av
en
induktionsspole kopplad till ett handtag och en elektronikenhet. Själva spolen är
18,5cm i diameter. De lämningar som går att spåra med hjälp av MS2D är
samma som för en EM-38 som mäter magnetisk susceptibilitet. Med instrumentet
är det enligt tillverkaren möjligt att mäta koncentrationen av ferrimagnetiska
material de översta 10cm av jorden (http://www.bartington.com/media/76538d4c/MS2%20sensors%20DS0020.pdf) Starkast utslag får prospekteraren
dock generellt sätt från de översta 5mm av marken (Dearing 1999:28).
Magnetisk susceptibilitet är som jag nämnt ovan ett mått på ett materials
förmåga att bli magnetiserad när den utsätts för ett magnetfält.
Susceptibilitetsmeterns sensor fungerar därför så att ett magnetfält skapas runt
kanten av spolen och det påverkar i sin tur material i instrumentets omgivning.
Ett mått på markens magnetiska susceptibilitet visas sedan i displayen på
elektronikenheten. Resultaten kan sedan redovisas i antingen SI-enheter eller
cgs-enheter. (För en kort genomgång av instrumentet samt teorin bakom, se
Gaffney & Gather 2003 eller för en fullständig genomgång se Dearing 1999.)
Fältproceduren med instrumentet är tämligen enkel och går till på följande sätt:
•

Sensorn kopplas samman med handtaget och SI-enheter väljs på
elektronikenheten. Sensorn nollställs genom att mätaren hålls rakt upp i
luften och nollställningsknappen hålls in. När det är klart tas även ett
mätvärde i luften med syfte att fungera som referens till de markvärden
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som sedan samlas in. Instrumentet är nu redo för att mäta markens
susceptibilitet. Efter insamlade mätvärden från marken tas återigen ett
nollvärde i luften. Ett medelvärde mellan de båda insamlade nollvärdena
dras från de uppmätta värdena från markytan. MS2D-systemet har ingen
inbyggd datainsamlingsenhet i vilken det går att spara mätvärden utan det
får ske manuellt antingen genom anteckningar av värdena i en
anteckningsbok eller i en fältdator. Det är för tidsaspekten även möjligt att
ställa in instrumentet på kontinuerlig insamling vilket kan snabba på
undersökningsprocessen.
3.3. FOSFATKARTERING
Användandet av fosfatkartering inom arkeologin i Sverige inleddes i slutet av
1920-talet och i början av 1930-talet när Olof Arrhenius presenterade en rad
arbeten om fosfatanalysens användbarhet inom arkeologin (se exempelvis
Arrhenius, O 1935). Fram till idag har användandet av metoden minskat både i
Sverige och utomlands. Fosfatanalys inom arkeologin används idag främst för att
avgränsa och lokalisera boplatser, lokalisera platser där urin, avföring eller avfall
deponerats, för att lokalisera begravningar eller för att identifiera områden som
tidigare gödslats (Heron 2001:556).
Fosfor är ett grundämne som finns i såväl växter som djur. Grundämnet är
tillsammans med kol, väte, syre, kväve och svavel ett av de element som alla
levande organismer behöver tillgodogöra sig. Bland annat så används fosfor i alla
ryggradsdjur när ben formas (Limbrey 1975:69). I det ovan nämnda fallet är
fosfor knutet till ämnet kalcium och bildar då fosformineralet hydroxiapatit.
Det finns både oorganiskt och organiskt fosfat i marken. En del av fosfaten,
främst den oorganiska, är växttillgänglig (Persson 2005a:5). De oorganiska
fosfaterna finns främst knutna till berggrunden som mineral. När de frigörs till
jorden blir de tillgängliga för växter. När växterna sedan dör bryts de ned av
mikroorganismer som under processen även frigör organiskt och oorganiskt
fosfat. De oorganiska fosfaterna återvänder sedan till stor del till jorden som
växttillgängligt fosfat. De här fosfaterna kan sedan tas upp av nya växter.
Människan tar upp fosfater genom förtäring av växter samt genom förtäring av
djur som levt av växter eller växtätande djur. På det här sättet sprids ämnet
vidare. Under sin levnad avsätter människan och djuren fosfater bland annat
genom urin och avföring men människan kan även exempelvis genom
deponering av avfall och gödsling av åkrar bidra till en ökad fosfathalt.
Fosfaterna bryts till stor del ned av mikroorganismer och återgår genom
mineralisering till jorden som växttillgängligt fosfat (Pollard & Wilson 2001:198).
En viss del av fosfaterna bryts dock inte ned utan lagras i marken både som
svårlösliga organiska och oorganiska fosfater. Det är dock främst de oorganiska
som är av intresse för den här typen av analyser. Det medför att de ovan
nämnda antropogena aktiviteterna lämnar ett fosfatavtryck i jorden som efter
flera tusen år går att upptäcka och analysera. Eftersom fosfater även
förekommer naturligt i jorden så letar prospekteraren efter förhöjningar av
fosfathalten som överstiger den naturliga nivån på platsen. För att kunna göra
det krävs att referensprover tas utanför det aktuella analysområdet. Det är
givetvis problematiskt att veta huruvida referensproverna markerar en normal
nivå i förhållande till analysområdet, men om referensproverna ger låga värden
så finns det i alla fall ingen förhöjning där dessa samlats in och det går då att
anta att det inte avsatts några fosfater på platsen. De är därför lämpliga som
referenser.
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Det finns olika sätt att extrahera fosfater ur jordprover. Det är nödvändigt att
skilja på analyser som genomförs i fält (spot-test metoden samt en fältmetod
baserad på PMB-metoden (phosphate molybdenum blue) som utvecklats av
Merck i samarbete med Kjell Persson på arkeologiska forskningslaboratoriet)
samt metoder som genomförs i laboratorier (exempelvis citronsyrametoden).
Mercks PMB-metod använder sig av en starkare syra (exempelvis svavelsyra) för
att lösa ut fosfaterna (för artiklar knutna till fältmetoderna se exempelvis
Arrhenius, B 1990:63ff, Persson 1997). Detta är den analysmetod som skall
användas under den här undersökningen. Själva analysen går till på följande
sätt:
Tag 5 ml vatten i en bägare och tillsätt 10 droppar reagens (0,2 M H2SO4).
Tillsätt 1 ml jord och rör om i två minuter. Doppa teststickan i lösningen i två
sekunder och låt därefter stickan reagera under 90 sekunder. Stickan placeras
sedan i en fotometer där provets blåhet mätes och därigenom även dess
fosfathalt. Fosfathalten i jordprovet är dock fem gånger så hög som det värde
som fotometern visar eftersom endast 1 ml jord blandades med 5 ml vätska,
vilket måste korrigeras innan ett korrekt värde kan noteras. Resultatet anges i
ppm PO4-3 löst i H2SO4.
Provtagning sker enklast under pågående utgrävning då bäst resultat uppnås
med prover tagna från samma lager. Den insamlingsmetod som kommer att
användas för den här undersökningen är sticksond. Det här provtagningssättet
har den bristen att det inte går att vara säker på att samtliga prover har tagits i
samma lager. Dock lämpar sig metoden troligtvis bättre på kalfjället eftersom
det är rimligt att anta att det endast kommer att finnas ett kulturlager på
boplatsen som är mycket tunt. Omständigheterna kommer därför att medverka
till att en av metodens brister i stället kan bli en styrka.

4. UNDERSÖKNINGARNA
De arkeologiska undersökningarna av RAÄ 1372:1 genomfördes mellan den 27:e
juni och den 8:e augusti 2008. Innan och parallellt med de arkeologiska
utgrävningarna på platsen företogs de geofysiska och geokemiska
prospekteringarna. Inom det aktuella boplatsområdet undersöktes sju ytor
uppgående till en storlek av totalt 1296m2 (se fig. 1). Utöver själva
boplatsområdet (Yta 1,2,6 och 7 i fig. 1) undersöktes även fem stycken recenta
Samiska boplatslämningar (kåtatomter) som fanns i anslutning till den påträffade
stenåldersbolplatsen (Yta 3,4, och 5 i fig. 1). Tydliga mindre stenkonstruktioner
(ring av friliggande stenar) kopplade till de tidigare på platsen stående Samiska
kåtorna var synliga ovan mark. Dessutom fanns det även i två av fallen synliga
lämningar efter härdar. Planen var att jämföra resultaten från de
prospekteringarna över dessa lämningar med resultaten från de geofysiska och
geokemiska prospekteringarna från den angränsande stenåldersboplatsen för att
underlätta identifieringen av liknande lämningar även här. Dessa mer samtida
lämningar mättes in med totalstation för att möjliggöra en exakt jämförelse
mellan resultaten (se fig. 2). De recenta lämningarna bestod av tre stycken
kåtatomter som alla låg ute på den lilla udden i sjön Luspasjaure (fig.1).
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Figur 2 Kåtatomterna samt deras spatiala relation till de prospekterade undersökningsytorna.

De geofysiska resultaten laddades ned till en medtagen laptop och omarbetades
där till kartor som direkt kunde användas som underlag för den pågående
utgrävningen.
Den geofysiska prospekteringen gick till på följande sätt. Rektangulära
undersökningsytor etablerades med hjälp av måttband. I dessa system lades
parallella linor ut med en meters mellanrum. Linorna användes för orientering
inom ytan. För EM-38-mätningarna användes ett samplingintervall i
profilriktningen på 0,5m och avståndet mellan mätprofilerna var 0,5m.
Mätvärden med Bartington MS2D-systemet samlades in med samma intervall
som för EM-38 i syfte att möjliggöra en direkt jämförelse mellan de båda
instrumentens resultat.
Ett av problemen med att prospektera i kalfjällsmiljö är att de jordlager som
finns på platsen är mycket tunna. Terrängen är även mycket ojämn och
berggrunden mycket ytlig vilket försvårar för metoder som t.ex. GPR och
magnetometri. Det var därför osäkert om EM-38 var ett lämpligt instrument vid
undersökningarna eftersom det kan lokalisera lämningar ned till 1,5m djup (se
ovan) och därför även troligtvis påverkas av den ytliga bergrunden. Det skulle
potentiellt kunnat överskugga eventuella lämningar av intresse. Den planerade
prospekteringsundersökningen var ett pilotprojekt för att utvärdera EM-38
användbarhet i fjällmiljö. Bartington MS2D-systemet som endast mäter den
magnetiska susceptibiliteten till ca 10 cm djup (se ovan) var på förhand ett
mycket mer lämplig instrument för undersökningar av den här typen av
arkeologiska platser. En jämförelse mellan mätningar genomförda med de båda
EM-instrumenten (EM-38 och MS2D) har genomförts för att utvärdera
metodernas potential för framtida arkeologiska prospekteringsundersökningar i
liknande miljöer.
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Resultaten från fosfatanalysen skulle i mån av tid att presenteras under
pågående expedition genom analys med hjälp av fältutrustningen. Proverna för
fosfatanalys samlades in i de geofysiskt undersökta undersökningsytorna var
femte meter i både X och Y led.
Projektansvarig geofysisk prospekterare samt databehandlare var fil. mag.
Andreas Viberg från Arkeologiska forskningslaboratoriet vid Stockholms
universitet. För insamlingen och analysen av jordproverna ansvarade Professor
Kerstin Lidén tillsammans med Andreas Viberg. Vidare har även ytterligare
fältarbetande projektdeltagare engagerats för att hjälpa till med praktiska
detaljer under prospekteringarna.
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5. RESULTAT GEOFYSIK
I detta kapitel presenteras de geofysiska resultat som efter databearbetning
funnits tillgängligt för de fältarbetande arkeologerna knutna till projektet.
Numreringen av ytorna följer den ordning i vilken ytorna undersökts under
projektets gång. Placeringen av dessa ytor i förhållande till omgivande terräng
kan studeras i fig. 1. Som tidigare nämnts var tre av dessa ytor (3,4 och 5)
placerade över recenta och för ögat synliga lämningar av samiska kåtatomter.
Då ingen korrelation mellan de geofysiska resultaten i dessa områden och de för
ögat synliga strukturerna kunde konstateras så kommer dessa ytor ej att
redovisas i denna rapport. En kort diskussion om varför korrelationen uteblivit
kommer att föras under diskussionskapitlet. Fokus kommer i kapitlet i stället att
ligga på de inom det uppskattade boplatsområdet (RAÄ 1372) placerade
undersökningsytorna. De sydvästra hörnen på undersökningsområdena (se
bilagor) har i fig. 1 markerats med vita prickar.
5.1. RESULTAT YTA 1
Bilaga 1a visar på resultaten från mätningar av den magnetiska susceptibiliteten
med EM-38. Instrumentet kan, som nämnts ovan mäta ned till ett djup av 1,5 m
och det visar sig även i detta resultaten genom att bilden är relativt homogen,
förmodligen p.g.a. bergrundens påverkan. Det finns två stycken punktobjekt som
har givit ett högre värde men generellt sett så uppvisar ytan relativt homogena
egenskaper. Ser vi till resultaten från mätningarna av den magnetiska
susceptibiliteten på samma yta med Bartington MS2D (bilaga 1b) så får vi, tack
vare att instrumentet mäter en mindre jordvolym även ett resultat som tydligare
återspeglar markens egenskaper vid markytan och ca 1 dm ned i marken. De
ytligt liggande stenar som fanns rikligt spridda över hela den bedömda
aktivitetsytan syns mycket tydligt i dessa mätvärden. Eftersom inga tydliga
koncentrationer av mörkfärgningar kan urskiljas i data och de strukturer som
främst eftersökts i detta fall var härdar så är det rimligt att tolka de i data
synliga mörkfärgningarna som tillhörandes stenar med naturligt högt
susceptibilitetsvärde. En tendens som kan anas är att den övre vänstra delen av
undersökningsytan verkar ha ett lägre värde. Detta orsakas troligtvis av att detta
område inte innehöll några vid ytan liggande stenar. Området verkar vara
platsen för en snölega där snön legat kvar länge innan avsmältning. Området
kan studeras som ett mörkare område i övre vänstra delen av fig. 3.
Anomalierna är ej kontrollerade vid den arkeologiska utgrävningen.
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Figur 3 Foto över delar av RAÄ 1372. Det mörkfärgade partiet i bildens övre vänstra del
sammanfaller med de lägre susceptibilitetsvärden som insamlats i detta område. Notera
avsaknaden av sten i detta område i jämförelse med den övriga terrängen. Foto: Andreas Viberg
2008.

5.2. RESULTAT YTA 2
Vad gäller yta två så finns det en starkare anomali som är mycket tydlig och
nästan båtformad i resultaten från mätningarna av den magnetiska
susceptibiliteten med Bartington MS2D (se bilaga 2b). Samma anomali kan
noteras i resultaten från mätningar av den magnetiska susceptibiliteten med EM38 (bilaga 2a). Det kan noteras att det streck som går från 10m rakt norrut i
data från MS2D orsakades av ett kalibreringsproblem av instrumentet. Vi kan
återigen alltså se att mätningarna med EM-38 och Bartington MS2D i stort är
mycket lika varandra fast de mäter olika jordvolymer. Ingen av de påträffade
anomalierna är dock utgrävda vilket innebär att orsaken till den koncentration av
höga susceptibilitetsvärden som är synligt i data ej ännu kan förklaras.
5.3. RESULTAT YTA 6
Yta 6 undersöktes i slutet av fältarbetstiden och genererade det mest spännande
resultatet. Här påträffades en koncentration av höga susceptibilitetsvärden i det
nedre högra hörnet av undersökningsytan både vid mätningar med EM-38 och
Bartington MS2D (se bilaga 3a och 3b). Detta var den tydligaste koncentration
som påträffats med hjälp av de geofysiska instrumentet under projektets gång
och gav mycket höga mätvärden. Författaren genomförde sedan med hjälp av
Professor Kerstin Lidén en arkeologisk undersökning av den påträffade
koncentrationen och kunde konstatera att det rörde sig om en skärvstenshög
innehållandes stora mängder skörbränd sten (se fig. 4). Anläggningen
avgränsades genom framrensning och snittades för att dimensionerna skulle
kunna dokumenteras. Vid undersökningen framkom en skifferkniv i
anläggningen. Återigen finns en stor korrelation mellan mätvärden insamlade
med EM-38 och Bartington MS2D. En ytterligare undersökningsyta etablerades
sedan i syfte att försöka avgränsa anläggningen även med geofysik (se bilaga 4).
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Figur 4 Mätning av den magnetiska susceptibiliteten i de skärbrända stenar som tagits upp från
skärvstenshögen. Foto: Kerstin Lidén

5.4. RESULTAT YTA 7
Yta 7 är den yta som etablerades i syfte att avgränsa den påträffade
skärvstenshögen (se bilaga 4). Här framträder tydligt anläggningens avgränsning
i de insamlade data (Bartington MS2D). En jämförande undersökning med EM-38
kunde i detta fallet inte genomföras eftersom instrumentet redan skickats ned
med helikopter. Den spatiala relationen mellan yta 6 och 7 kan studeras i fig. 5.

Figur 5 Den spatiala relationen mellan yta 6 och yta 7 visar på den påträffade skärvstenshögens
rumsliga utbredning. Den runda ringen i hörnen på ytorna markerar det nedre vänstra hörnet i
bilaga 3 och 4. Koordinatsystem i RT-90.
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6. Resultat fosfatanalys
Som beskrivits ovan samlades jordprover in för att genomgå fosfatanalys med
Mercks PMB-metod. Dessvärre så fanns det problem förknippade med denna
metod samt den reagens som brukats för att lösa ut fosfaterna. Det visade sig
nämligen att reagensen inte till fullo fungerade som den skulle i temperaturer
under 15˚C och då temperaturen på kalfjället många gånger understeg detta
värde så blev det problematiskt att uppnå önskade resultat. Proverna togs därför
med tillbaka till Arkeologiska forskningslaboratoriet där de analyserades inomhus
med samma fältutrustning för att tillförlitliga svar skulle kunna uppnås.
Resultaten visade dock ej på några tydliga förhöjningar och resultaten kommer
av den anledningen inte att redovisas här.

7. DISKUSSION
Mätningarna av den magnetiska susceptibiliteten med EM-38 och Bartingtons
MS2D system uppvisade på varje yta mycket likartade resultat. Trots att EM-38
mäter en större jordvolym än Bartingtons MS2D system så var resultaten ändå
förvånande lika. Den ursprungliga oron att den ytligt liggande bergrunden samt
de tunna jordlagren skulle dölja eventuella arkeologiska strukturer var härvidlag
obefogad. Tydligast överensstämde resultaten på yta 6 (se bilaga 3) där en
skärvstenshög kunde lokaliseras både med EM-38 och Bartington MS2D. Det här
medför att det troligtvis skulle vara möjligt att använda sig av en s.k.
magnetometer för att genomföra undersökningar i liknande områden.
Magnetometern är ett instrument som är kapabelt att detektera liknande
lämningar och dessutom kan samla in data snabbare än Bartingtons MS2D
system vilket får positiva effekter på datainsamlingstiden.
Mätningar av den elektriska ledningsförmågan med EM-38 var i det här fallet inte
särskilt lyckosamma. Inga tydliga strukturer av förmodat antropogent ursprung
kunde konstateras i data. Det kan i sig bero på att de strukturer som varit målet
att lokalisera (t.ex. härdar och skärvsten) snarare gett avtryck i mätningar av de
magnetiska egenskaperna.
Vad gäller fosfatanalyserna så fanns det uppenbara problem med den
fältutrustning som brukades för projektet. Att reagensen inte fungerar lika
effektivt under 15˚C försvårar ju chanserna att kunna använda den som
prospekteringsmetod i kalfjällsmiljö. I teorin borde detta enbart innebära att
lösningen skulle behöva stå längre och reagera för att ett bra mätvärde skulle
kunna uppnås, men när många analyser skall genomföras under en begränsad
tid så är även tidsaspekten viktig för att en metod skall vara lämplig att
använda. De resultat som uppnåddes vid analys av de insamlade jordproverna
var svårtolkade. Inga tydliga förhöjningar kunde konstateras i resultaten. Inte
heller i den anläggning som tolkats som en skärvstenshög kunde mer än något
enstaka prov uppvisa förhöjda fosfatvärden. Det är därför möjligt att
anläggningen inte varit en avfallshög där organiskt avfall deponerats utan enbart
en avstjälpningsplats för de skörbrända stenar som förbrukats inom den
verksamhet som bedrivits på platsen. Om det i det här fallet rört sig om
användning av stenar i matlagning (som kokstenar) eller om stenarna använts
till annan verksamhet är svårt att bedöma. Det är dock tydligt att man varit
tvungen att elda kraftigt på platsen för att skapa skörbrända stenar med så pass
höga värden av magnetisk susceptibilitet. Detta motsägs av att det på kalfjället
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inte finns bränsle för att försörja den typen av eldar. I stället använder de samer
som utnyttjar kalfjället idag t.ex. kråkris, lummer, lappljung och torv (se Ryd
2005:341ff för en mer utförlig diskussion). Dessa bränslen brinner dock mycket
fort och används nästan enbart bara för kaffekokning. Den typen av kortlivade
eldar ger troligtvis inte något större avtryck genom förändringar av den
magnetiska susceptibiliteten i marken vid eldningsplatsen eller för att skörbränna
stenar och ge dessa ett högt susceptibilitetsvärde. Källan till bränslet måste
därför sökas på annat håll eller medtagas till platsen. En annan möjlighet är att
trädgränsen gått längre upp på kalfjället än vad som idag är fallet. I sådant fall
skulle det finnas andra typer av bränslekällor än vad som idag är fallet. Inga
tydliga härdlämningar kunde dock lokaliseras och konstateras med hjälp av
utgrävning. Men då endast en försvinnande liten del av de anomalier som
framkommit vid de geofysiska prospekteringarna undersöktes av arkeologerna så
behöver inte bristen på härdar bero på att de inte fanns där.
De övriga ytor som undersökts (3,4 och 5) som placerades över de recenta
kåtalämningarna var svårtolkade. Inte i något av fallen sammanföll någon av de
vid ytan synliga lämningarna med anomalier i de geofysiska data. De synliga
anomalierna i geofysiken kan troligtvis förklaras med enskilda stenar med
naturligt högt magnetiskt susceptibilitetsvärde. Det är dock svårt att helt avfärda
de geofysiska mätningarna eftersom endast en av anomalierna grävts ut av
arkeolog.

8. SLUTSATSER
De slutsatser som kan dras av de geofysiska och geokemiska undersökningar
som genomfördes inom projektet är att fosfatanalyser skulle kunna vara ett
gångbart komplement till undersökningar i denna miljö. Det är dock tveksamt
om analyserna kan användas i prospekteringssyfte under pågående utgrävningar
då den använda metoden uppvisade uppenbara brister (se ovan). Det är därför
troligtvis bästa att samla in jordprover i fält för att sedan analysera dessa
inomhus. Resultaten kan sedan användas som komplement till resultaten från
geofysiska och arkeologiska undersökningar.
Vad gäller de geofysiska undersökningarna så var de mycket lyckade och det var
möjligt att med mätningar av den magnetiska susceptibiliteten av marken med
hjälp av EM-38 och Bartingtons MS2D system lokalisera områden påverkade av
antropogen verksamhet. Den ursprungliga misstanken om att den ytligt liggande
bergrunden skulle påverka de geofysiska mätningarna verkade inte besannas och
det är därför möjligt att undersökningar med en magnetometer skulle kunna
lyckas bra. Magnetometern är dessutom ett instrument som samlar in data
mycket snabbare än Bartingtons MS2D system och det skulle inverka positivt på
tidsåtgången. Em-38 som också samlar in data snabbt verkar också ha varit
användbar och kan även tänkas vara ett alternativ till framtida
magnetometerundersökningar.
En skärvstenshög kunde genom de geofysiska mätningarna lokaliseras. Men då
endast en försvinnande liten del av de påträffade anomalierna hann undersökas
av arkeologerna så är det även troligt att andra möjligt antropogent skapade
strukturer, som var synliga i de geofysiska mätningarna, finns kvar att
undersöka.
Vilken verksamhet som bedrivits på platsen och som resulterat i de stora
mängder skärvsten som lokaliserades med hjälp av de geofysiska mätningarna
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och de efterföljande arkeologiska undersökningarna kan inte avgöras utifrån de
resultat som framkommit under detta projekt. Det är dock troligt att andra
bränslekällor än de som finns tillgängliga idag på kalfjället använts för att
producera den skörbrända stenen. Eventuellt kan det förklaras med att
trädgränsen gått högre upp än vad den gör idag. Det är möjligt att framtida
arkeologiska och naturgeografiska undersökningar kommer att besvara sådana
frågor.
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Bilaga 1a Resultat från mätningar av den magnetiska
susceptibiliteten med EM-38.
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Bilaga 1b Resultat från mätningar av den magnetiska
susceptibiliteten med Bartington MS2D.
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Bilaga 2b Resultat från mätningar av den magnetiska
susceptibiliteten med Bartington MS2D.
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Bilaga 3a Resultat från mätningar av den magnetiska
susceptibiliteten med EM-38.
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Bilaga 3b Resultat från mätningar av den magnetiska
susceptibiliteten med Bartington MS2D.
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Bilaga 4 Resultat från mätningar av den magnetiska susceptibiliteten av anläggning 1 med hjälp av
Bartington MS2D.
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Vy över Luspasjaure. Foto: Andreas Viberg 2008.
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