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Inledning
Det som initierade denna forskningsuppgift var upptäckten jag gjorde
under arbetet med min avhandling Coastal Adaptations in the Mesolitic (2000). Då uppdagade jag att det i museernas fyndmagasin låg ett
fantastiskt senpaleolitiskt flintmaterial som visade sig vara i det närmaste helt opublicerat. Ett fyndmaterial som skulle kunna förändra
vår uppfattning om den senpaleolitiska perioden i Västsverige.
Syftet med den här publikationen är framförallt att visa den stora
bredd på det material som påträffats längs den västsvenska skärgården. I tidigare artiklar som behandlar Västsveriges senpaleolitikum
har det återkommande varit samma spetsar som gång på gång har
publicerats och använts i diskussionen. Även hos de västsvenska
arkeologkollegorna märks en stor okunskap om materialet. Här publiceras ett urval flintföremål som representerar över 500 västsvenska
fyndplatser och boplatser som alla tillhör kustbelägna ahrensburgoch yngre hensbackaboplatser. Flintorna härrör företrädesvis från
ytplockade material, men även från ett rikt fyndmaterial som har
tagits fram i samband med arkeologiska utgrävningar.
Ett stort arbete har lagts på att försöka förstå varför förekomsten
av senpaleolitiska lämningar är så omfattande längs den västsvenska
kusten, lämningar som härrör från grupper av människor som bedrivit jakt och fångst i den dåtida skärgården. Syftet med studien har
varit att påvisa att man har haft flera överlevnadsstrategier där man
rörde sig mellan kust och inland. Ett levnadssätt som har pågått från
paleolitikum och fram till nutid för de folkgrupper som levt under
arktiska förhållanden. Studien har också berört diskussionen om
hur Sveriges inland tas i anspråk. En slutsats visar att strategin och
målsättningen för kolonisation kan variera över tid.
Denna publikation består av 12 kapitel och tre bilagor. Johannes
Nieminen har bidragit med ett av publikationens kapitel – Boplatser
belägna i västsvenska ådalar. Övriga kapitel svarar Bengt Nordqvist
för.
Inledningsvis görs en sammanfattande redovisning med referenser till de mer fördjupande avsnitten längre fram i publikationen.
Det första kapitlet, En karaktäristik av Västsverige, är en introduktion och beskrivning över de specifika naturtyper och naturprocesser som förekom i Västsverige. Utifrån förhållandet görs sedan en
introduktion till diskussionen avseende fyndkomplexet Hensbacka/
Fosna, kustbelägna boplatser som tillhörde ahrensburgskulturen.
Kapitel 2, Senpaleolitikum – ur ett kustnära perspektiv, kan
beskrivas som en introduktion till kapitel 3. I avsnittet diskuteras den
generella diskrepansen mellan olika forskningsdiscipliner avseende
de grupper som levde i en arktisk miljö. De discipliner som behandlas
är den antropologiska och den arkeologiska och ämnenas grundsyn
på arktiska grupper.
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Kapitel 3, ”Ett sätt att leva”, består av två delar. Den första delen
utgörs av en rekonstruktionsmodell som baseras på de ekologiska
förutsättningar som det arktiska landskapet ger. Näringsbasen, som
fanns i denna karga miljö, utgjorde grundpelaren för överlevnaden
för en arktiskt levande befolkning. En grönländsk modell appliceras därefter in i en västsvensk kontext. Den andra delen berör en
återkommande levnadsstrategi som dessa arktiskt levande grupper
kännetecknades av. Gruppernas strategi för överlevnad baserades på
en förflyttning mellan resursområdena hav och inland, ett tillvägagångssätt som var återkommande genom många årtusenden.
Kapitel 4, Ta nytt land i anspråk – den senpaleolitiska kolonisationen, berör diskussionen om varför snarare än hur nytt land
tas i anspråk. Huvudfrågan berör vad som var incitamentet för
kolonisationen.
Kapitel 5, 6 och 7a, Gränsen flyttas, Att ta nytt land i besittning
och Flytta gränsen på nytt. är en beskrivning över fyndsammansättningar, boplatsmönster och resursutnyttjande under tidsperioden
från 13 000 till cirka 8500 BP. Dessa avsnitt berör själva kolonisationsförloppet, hur land togs i anspråk. I kapitel 7B bidrar Johannes
Nieminen med Boplatser i västsvenska ådalar, en studie kring ett
urval boplatser som var strategiskt placerade i de västsvenska ådalarna. Bosättningar som är viktiga i diskussionen kring kust och
inland. Kapitel 7c, Boplatser i inlandet.
Kapitel 8, Expansion allt längre österut och norrut, är en sammanställning över de senpaleolitiska fyndplatser som finns öster om
Vänern och norrut längs östkusten, samt de samtida boplatserna i
Finland.
Kapitel 9, En inlandspopulation uppträder – isotopanalyserna
visar vägen, är en sammanställning över isotopanalyser som har
utförts på skelettdelar, påträffade i Västsverige. Analyserna har
utförts på tänder och ben som härrör både från människor och från
hundar. Materialet dateras till äldsta delen av boreal tid och fram till
atlantisk tid. Analysresultaten blir som ett ”lackmuspapper” avseende
diskussion kring hur inlandskontra kustbefolkningen de facto har rört
sig inom de västsvenska landskapen. Resultatet integreras in i den
aktuella forskningsdiskussionen.
I kapitel 10, Att leva i ett föränderligt klimat, diskuteras den dramatiska period som vi benämner som preboreal, och hur människan
påverkades av förändringarna. Under perioden omvandlades en arktisk miljö till en tempererad. Landskapet förvandlades både genom
en landhöjning och av en temperaturhöjning. Detta resulterade i att,
vanliga djurarter försvann, i såväl den marina som den terrestriska
miljön. I sin förlängning ledde förändringen även till att det kom både
nya växter och nya djurarter. Diskussionen berör hur människornas
levnadssätt, bosättningsmönster, redskapsuppsättningar, jaktstrategier och föreställningsvärld påverkades av dessa yttre omställningar.
I kapitel 11, Artefakter – likheter, funktion, typologi, diskuteras kring flintföremålens typologi och kronologi. Jämförelser görs
avseende formmässiga och teknologiska lik- och olikheter i fyndmaterialen mellan de kontinentalt levande arktiska grupperna och de som
levde i den sydvästra delen av den skandinaviska halvön.
I kapitel 12, redovisas sammanfattande slutsatser kring kustbelägen ahrensburg, med utgångspunkt från centrala och mellersta
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Bohuslän, samt boplatsernas lokalisering. Här finns även en beskrivning av övergången från yngre hensbacka till sandarnaperioden.
I bilaga 1, Termer och begrepp, presenteras de begrepp som
används i innevarande publikation. Här finns också en diskussion om
varför senpaleolitikum bör sträcka sig fram till 9 300 BP och att tidigmesolitikum startar först därefter. Detta avsnitt borde kanske utgöra
det första kapitlet. Eftersom här preciseras och diskuteras centrala
begrepp som berör hela detta arbete.
Bilaga 2, en katalog med fyndteckningar, som visar ett variationsrikt senpaleolitiskt flintmaterial från Västsverige. Fyndteckningarna
består i huvudsak av nytecknade föremål (med betoning på spetsar
och skivyxor).
Avslutningsvis, i bilaga 3 redovisas fyndmaterialet från de fyndoch boplatser som utgör grunden för den här studien.

Sammanfattning
Västsverige och kontinenten, två skilda
resursområden för samma grupper
Syftet med detta arbete är att bland annat att sätta in de västsvenska
boplatserna från senpaleolitikum i ett större, kontinentalt, sammanhang. Ett resultat av mina studier är att de påverkar den etablerade
uppfattningen om dessa tidiga jägare och fångstmän. I arbetet har jag
tagit utgångspunkt i två olika förklaringsmodeller, den arkeologiska
och vad jag kallar den antropologiska modellen.
Genomgången av de båda tolkningsmodellerna visar på en motsättning (se kap. Renjägare eller säl- och valjägare). Den traditionellt
arkeologiska modellen har tolkat de senpaleolitiska lämningarna som
att dessa utgjort bevis för en inlandspopulation. Begreppet jägare har
implicit också ansetts som synonymt med renjägare. I Västsverige
har dock arkeologerna bedömt de senpaleolitiska fyndmaterialen som
lämningar efter en kustlevande befolkning. Utifrån dessa tolkningar
har jag sett det som intressant att göra en jämförelse med antropologernas uppfattning eftersom de har haft en utgångspunkt i ett historiskt material. De senpaleolitiska fyndmaterialen från norra Europa
har av antropologerna setts som en motsvarighet till inuiternas
redskapsinventarier under historisk tid (se kap. Historiska exempel,
Grönland, kustboplatser vid Discobukten). Samma forskare konstaterar också att inuitbefolkningarna präglades av en överlevnadsstrategi
med bland annat en mycket sofistikerad, varierad och anpassningsbar
fångst- och jaktstrategi som grundades på det faktum att de levde i en
utsatt och nyckfull arktisk miljö.

Motsättningen mellan olika tolkningsmodeller

När man tittar i backspegeln är det uppenbart att beträffande de senpaleolitiska fyndmaterialen, från Sydskandinavien och norra delen av
Kontinentaleuropa, så finns det en tydlig skillnad mellan de slutsatser
som dragits av antropologer respektive arkeologer. Etnografer/antropologer har kommit fram till sina slutsatser utifrån ett jämförande
perspektiv där forskningsresultat inhämtats från såväl Grönland,
Alaska som norra Kanada. Här har levnadsomständigheterna för de
arktiskt levande grupperna dokumenterats ända in i historisk tid (se
kap. Naturdeterministiska förutsättningar kring jakt på ren).
Mot antropologernas tolkning står den arkeologiska. Den arkeologiska diskussionen har huvudsakligen baserats på flint- och
skelettmaterial från tyska, polska och danska boplatser (se kap.
Senpaleolitiska jägare, en introduktion av olika tolkningsmodeller).
Sammanfattningsvis kan sägas att den övergripande och återkommande traditionella arkeologiska tolkningen av de senpaleolitiska
grupperna är att de har levt i en monoekonomi. Utgångspunkten
har varit en modell där människorna har levt i ett kargt arktiskt
klimat där de huvudsakligen har livnärt sig på jakt av landdäggdjur
som ren och älg. De antas ha en haft en begränsad mobilitet samt ett
bosättningsmönster som har varit avgränsad till inlandet. Grupperna
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antas även ha haft en måttlig flexibilitet i den bemärkelsen att de inte
behövde anpassa sig till de säsongsmässiga och årsvisa skiftningarna
i den omgivande naturen.
En fördjupad analys av de två modellerna redogörs under kapitlet
Senpaleolitikum – ur ett kustnära havsperspektiv.

Renens säsongsmässiga rörelse
Innan vi fortsätter bör en fråga utredas närmare. Det är den som
berör varför människorna överhuvudtaget behövde flytta, när det
ändå fanns så gott om ren på det skandinaviska fastlandet. Svaret på
den frågan finns i en grundläggande företeelse som kännetecknade
renens levnadsmönster under senpaleolitikum och som utnyttjades
av människorna, vilket underlättade deras överlevnadsmöjligheter.
Renen anses under tidsperioden ha kännetecknats av omfattande
storskaliga förflyttningar mellan sommar- och vinterbeten (se kap. En
karg landmiljö). Sett ur ett skandinaviskt perspektiv är tolkningen
den att renen har haft sitt sommarbete på de omfattande gräsmarkområdena i Sydsverige. Dessa betesmarker utgjordes av hela det isfria
område som låg söder om inlandsisen (i huvudsak fanns söder om
Vänern). Under sommartid var renhjordarna utspridda i smågrupper
över enormt stora områden och på sensommaren samlades djuren i
stora antal. Därefter har dessa mycket stora renhjordar förflyttat sig
ner mot kontinenten, för att så småningom nå sitt vinterbete i områden, vilka anses ha varit belägna söder om nuvarande Hamburg (se
kap. Senpaleolitiska exempel, Ahrenburg och Meindorf ). På våren
har denna rörelse upprepats fast då åt andra hållet. Renens vandringar har människorna givetvis utnyttjat. En antropologisk analys av
skelettmaterialen från de klassiska renjaktsplatserna vid Ahrensburg
och Meiendorf passar väl in i modellen att jakten på ren har försiggått
under en snäv tidsperiod under sensommar/tidig höst. (se senpaleolitiska exempel, Ahrenburg och Meindorf ).

Kort om den antropologiska förklaringsmodellen

En aspekt som i mycket liten grad har påverkat den traditionella
arkeologiska tolkningen är granndisciplinernas slutsatser beträffande
jakt av ren. Det är speciellt den paleozoologiska tolkningen kring
dessa gruppers levnadsbetingelser som är av stor vikt för forskningen
kring de nordeuropeiska renjägarna (se kap. Naturdeterministiska
förutsättning kring renjakt). Zoologernas uppfattning är att befolkningstätheten måste ha varit extrem låg om människor enbart skulle
ha levt på renkött. Generellt gäller att; ju mer gruppen är beroende av
ren desto lägre befolkningstäthet.
Det betraktas som ett högriskprojekt att endast livnära sig på ren.
Framför allt i en monoekonomi skulle födotillgången för människor
vara väldigt osäker eftersom renen är en djurart som varierar kraftigt
såväl säsongvis som över längre årscykler. Grupper som jagar mycket
ren har andra födoresurser speciellt under den delen av året när renen
inte är tillgänglig. Under paleolitikum måste de därför ha haft en
mångsidig och bred resursbas som sannolikt inkluderade fiske och
jakt på havsdäggdjur.
Etnografer/antropologer såg i de senpaleolitiska fyndmaterialen
från norra Europa en motsvarighet till det inuitiska materialet.
Forskarnas fokus var kring vilken överlevnadsstrategi som krävdes
hos en befolkning som levt i en utsatt arktisk miljö. Ett grundtema i
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deras modell kring de nordtyska ahrenburgsboplatserna var att skelettdelar från ren endast återspeglade en del av näringsekonomin (se
Den etnografiska/antropologiska tolkningsmodellen). Ett självklart
levnadsmönster för dessa människor har varit säsongsförflyttningar
mellan platser för renjakt och områden där de jagat havsdäggdjur.
Renjakten antas ha bedrivits i nuvarande norra Tyskland och havsjakt/fiske antas ha skett från boplatser som legat vid Östersjöns kust
(se Doggerland, en dränkt del av kontinenten och Den etnografiska/
antropologiska tolkningsmodellen). Personligen anser jag att denna
marina aktivitet har skett utifrån de senpaleolitiska kustboplatser
som påträffats i Västsveriges och sydvästra Norges skärgård. De
senpaleolitiska grupperna har haft som näringsstrategi att utnyttja de
säsongsmässiga naturresurserna inom både de marina och de terrestriska biotoperna. För att kunna utnyttja de naturliga fluktuationerna (anhopningar av föda) var människor tvungna att förflytta sig
över mycket stora avstånd. En levnadsstrategi som redan var etablerad under paleolitikum och som i Västsverige fortsätter att utvecklas
fram till slutet av senpaleolitikum. (se kap. Ett sätt att leva, paleolitiska exempel). Även vid övergången till tidigmesolitikum (perioden
yngre hensbacka) kan vi se motsvarande rörelser, men då enbart inom
svenskt landområde. Här sker en rörelse mellan västkust och inland
(se kap. Förflyttningar mellan kust och inland).
Slutet av senpaleolitikum kännetecknas av en extremt stor klimatologisk omdaning, vilket i sin tur ledde till att en helt ny fauna och
flora succesivt invandrade Sveriges kust och inland (se kap. Förändrad fauna och flora). Samtidigt skedde stora förändringar i kustmiljön orsakade av den kraftiga landhöjningen (se kap. Havstrandens
förändring, en faktor som påverkar landskapet). Självklart måste
sådana ändringar dramatiskt ha påverkat människors levnadsstrategi
på ett avgörande vis. Så, i skenet av förändrade levnadsbetingelser,
är det mest sannolikt att människorna försökte att anpassa sig och
utnyttjade de resurser som fanns i den omgivande miljön.

1. En karaktäristik av Västsverige
natur och kultur
Landskapstyper

Västsverige består idag av länen Halland, Älvsborg, Skaraborg, Värmland och Bohuslän. Tillsammans kan de både topografiskt och geografiskt ses som ett Sverige i miniatyr. Rent norrländska förhållanden
råder i nordvästra Dalsland och Värmland. Där återfinns ”fjäll” och
milsvida skogsområden. Runt Vänern, som i sig utgör ett innanhav,
finns stora slätter. Öster om denna stora insjö ligger platåbergen och
kambrosilurområdet. Ytterligare längre söderut, vid sydsvenska höglandet, återkommer skogiga bergsområden. I sydväst möter fastlandet
havet. Karaktäristiskt för Västsverige är också de floder och åar som
rinner ut i Kattegatt från Vänern och det inre av Västergötland. Åar
som Örekilsälven i norr och Lagan i söder har sitt upprinningsområde
långt in i inlandet. I nordväst finns ett varierat skärgårdslandskap.
Västkusten kan indelas i två skilda landskapstyper. Den norra
halvan utgörs av Bohuslän och nordligaste delen av Halland. Området karaktäriseras av urberg som sträcker sig fram till, och vidare
ut i havet. Skärgården kännetecknas av en kust med många fjordar
som går långt in i ett landskap som domineras av berg och lertäckta
sprickdalar. De omgivande urbergen består av gnejs och granit och
dalgångsbottnarna är täckta av postglaciala och glaciala leror (se t.ex.
Adrielsson och Freden 1987, Adrielsson och Klingberg 1989). Karaktäristisk för denna del av landskapet är den ringa förekomsten av
moräner (se t.ex. Adrielsson och Freden 1987, s. 30 och Adrielsson och
Klingberg 1988, s. 33).
Skärgården kan delas in i en yttre och inre del. Ser vi till den yttre
så karaktäriseras den av spridda småöar, kobbar, skär och utanför
ligger öppet hav. Gemensamt för den här delen av kustzonen är den
varierande bottenmiljön. Den präglas av både grunda och djupa
vatten och allt däremellan.
Den inre delen av skärgården kännetecknas av fast land i öster och
i havet utanför större och mindre öar. Denna del av kustzonen har
en ganska ensartad och grund bottenmiljö som präglas av monotona
lerbottnar.
I den mellersta och södra delen av Halland sträcker sig slättlandskapet ända fram till kusten. Längs kustavsnittet förekommer inga
öar eller skär. Även här kan havsbotten karaktäriseras som ensartad
och monoton. Det är en havsmiljö med förutsättningar endast för en
begränsad mängd fiskarter och havsdäggdjur, vilka lever i mindre
bestånd.

Fauna och flora under senpaleolitisk tid –
”gamla” samt ”nya” djur- och växtarter

Den västsvenska landskapsbilden präglades under en stor del av den
senglaciala perioden av en successivt smältande inlandsis. Förändringen inleddes med en svag temperaturhöjning. Denna klimatför-
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ändring var början på en drastisk omdaningsprocess, vilken i sin tur
ledde till att inlandsisen började smälta och dra sig tillbaka. Först då
började ismassorna släppa sitt grepp om Västsverige. Till att börja
med frilades några få och relativt små landområden längs nuvarande
Hallandskusten. När isen smält undan något stack enstaka små öar
upp ur det omgivande ishavet. Process skedde för ungefär 13 000 till
14 000 år sedan.
Successivt frigjordes först hela Västsveriges kustregion och
därefter stora delar av inlandet från inlandsisen. Det var en process
som varar under en mångtusenårig period. Förloppet fortgick successivt ända tills isen nådde den nordöstra delen av nuvarande Västergötland (vid berget Billingen). På grund av en temperatursänkning
under yngre Dryas stannade isens rörelse upp under en tidsperiod.
Detta kalla senpaleolitiska skede fortgick fram till för omkring 10
000 år sedan då en ny mellanistid inleddes. Ser vi till den samlade
landskapsbilden under hela denna första deglaciationsfas så präglas
landskapet i huvudsak av en karg fjällhedsvegetation (Mörner 1969,
Johansson 1982, Freden 1988, Fries 1951, Svedhage 1985, Hillefors
1974, 1980, Påsse 1983, Påsse 1988, s. 74, 1990, s. 91).
De bevarade djurlämningarna från perioden är mycket få. Endast
enstaka fynd av ren och isbjörn har påträffats (Nybelin 1943, Jonsson
1995, s. 147, Kindgren 1995, s. 182). I övrigt utgörs fynden i huvudsak av havsdäggdjur som säl och val (Jonsson 1995, s. 149). Fredén
redovisar ett stort antal havsdäggdjurarter från senpaleolitisk tid
som påträffats i Västsverige, till exempel fynd av olika valarter såsom
grönlandsval, vitval, Swedenborgs val, vitnosig delfin och tumlare
(Fredén 1988, s. 75). Även olika sälarter, såsom storsäl, grönlandssäl,
gråsäl och vikare, nämns (op. citat).
Dateringen av renben från Edared i norra Halland, visar att ren
förekom i regionen före 12000 BP (Mörner 1969, s. 478). Det innebär
att renen sannolikt fanns etablerad i regionen före allerödtid. Det
finns inga 14C-daterade fynd som visar hur länge som detta flockdjur
har levt kvar i regionen. Det är dock sannolikt att renen funnits minst
lika länge i Västsverige som i Skåne och Danmark. I Sydskandinavien visar dateringar att ren har vistats i där ända fram till början av
preboreal tid, de yngsta från södra Sverige faller inom tidsintervallet
9800 till 9600 BP (Liljegren & Ekström 1996, s. 137). Under preboreal
tid skedde en omfattande förändring beträffande introduktionen av
såväl nya växt- som djurarter (Aaris-Sörensen 1988, s.100, Lepiksaar
1986, Liljegren 1996, s. 24, Freden 1988, Jonsson 1995).
Vid slutfasen av yngre dryas men framför allt under preboreal tid
inträffade en kraftig temperaturhöjning. Den fick drastiska konsekvenser för miljön i området som nu benämns Västsverige. Inlandsisen smälte undan med hög hastighet och landhöjningen fortsatte
med oförminskad takt. Samtidigt invandrade nya växt- och djurarter.
Alla dessa faktorer skapade helt nya biotoper främst i inlandet. De
existerande bestånden av tall och björk blandades upp av skogar med
hassel. Det nydanade landskapet togs snabbt i besittning av nyanlända hjordar av uroxe, kronhjort, vildsvin och flera andra djurarter
(Liljegren & Lagerås 1993, s. 29, Jonsson 1995, s. 150).
Det förefaller som att strax efter övergången till preboreal tid så
försvann den arktiska faunan längs västkusten (Jonsson 1995, s.156).
Samtidigt etableras de djurarter som präglade den marina miljön
under den resterande delen av preboreal och i boreal tid. Därefter
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skedde inga större förändringar beträffande artvariationen i den
marina miljön (Jonsson 1995, s.150 och s. 156). De arter som har
daterats till preboreal tid är vitval, gråsäl, grönlandssäl och storsäl
(Fredén 1988, s. 75).

Strandförskjutningsprocessen

Grunden för den geologiska processen som beskrivs som en strandförskjutning är ett intrikat förhållande mellan en höjning av landmassan och en förändring av havets yta (Påsse 1988, s. 53). Grundprincipen är den att under glacial tid bands enorma vattenmassor i
den frusna inlandsisen. En konsekvens av detta var att havsytan låg
mycket lägre än idag. Samtidigt och som en logisk följd av istäckets
enorma vik, pressades den del av landmassan ner som befann sig
under isen. Under nästa fas, det vill säga under deglaciationsfasen, så
frigjordes stora landområden från isens enorma tyngd samtidigt som
mycket stora vattenmängder avges. Detta var en global process som
fick stora konsekvensen för Västsveriges del. Här var landmassans
höjning, i stora drag, kraftigare än vattenytans. Detta resulterade i att
det nytt land ständigt frigjordes. Processen kallas regression. I Göteborgsområdet försköts stranden mellan 13000 BP och 9000 BP från
100 meter över havet (det vill säga motsvarande högsta kustlinjen) ner
till 14 meter över havet (Påsse 1988, s. 55). Ser vi enbart till preboreal
tid så ändrades havsytan i Göteborgsområdet från ungefär 35 till 14
meter över havet. Konsekvensen av landhöjningsförloppet var att
stora markområden frigjordes.
Strandförskjutningsprocessen var i Västsverige något mer komplicerat än det ovan angivna förloppet. Det var nämligen så att under
en fas inträffade en snabbare höjning av havsytan än höjningen av
landmassan. Ett förlopp som ledde till att tidigare torrlagda landområden dränktes. Återigen hamnade den låglänta delen av kustzonen
under havsytan. Under ett till två tusen år låg dessa markområden
under vatten innan de återigen blottlades, då hade generellt strandzonen överlagrats av olika lager med lera, grus och sand. Förloppet
benämns transgression. I Göteborgsområdet skedde denna transgression mellan 9300 och 7000 BP (Påsse 1983, s. 188). Därefter började
en regression som fortfarande pågår. Denna sista regressionsfas är
enbart uppskattad och får ses som något oklar (Påsse 1987, s. 209).
Det var en dramatisk skillnad i förloppet mellan västkustens norra
och södra del. Strandens försköts mycket olika inom ett förhållandevis begränsat område, från södra Halland till norra Bohuslän. Längst
i söder resulterade havsytans höjning av att dåtida stränder dränktes
av havet (exempelvis i Halmstadstrakten) och att dessa landområden
sedan dess har förblivit översvämmade (Påsse 1988, s. 84). Förloppet
skiljde sig i förhållande till nordligt belägna områden i Bohuslän.
Längs den norra delen av kusten var landhöjningen snabbare än
havets höjning. En process som har lett till en ständig landhöjning
och frigörelse av nya landområden (Påsse op. citat).
Västsveriges inland har också till viss del haft ett motsvarande
regressionsförlopp som kustområdet, det vill säga från den högst
belägna havsnivån (högsta kustlinjen) ner till dagens strandlinje.
Förloppet var som tydligast i området runt Vänern, där Fornvänern
var betydligt större än idag. Fornvänern har också varit förbunden
med såväl den dåtida Östersjön som Västerhavet.
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Ett annat generellt förlopp som är skönjbart hos de flesta insjöar är
tippningseffekten. På grund av landhöjningen kom de boplatser som
låg vid sjöarnas södra ända att dränkas av sjövatten på grund av den
så kallade tippningseffekten. Landhöjningen var större i områdets
norra del än i dess södra, vilket ledde till att sjöarna ”tippade” och
processen kan i sjöarnas södra del ha lett till att strandnära boplatser
har lagrats in i olika sediment. De boplatser som låg på den norra
sidan hamnade däremot längre bort från sjöstranden. Tippningsförloppet är idag tydligast i Vänerns norra del. Den schematiska
modellen stämmer vanligtvis endast till viss del eftersom sjöar och
vattendrag normalt har dämts upp eller sänkts i utdikningssyfte.
Klimatologiska förändringar kan också ha spelat in (jmf t.ex. Jonsäter
1984, s. 15, Rex Svensson 1988, s. 23, Sarauw och Alin 1923, s. 194).
Utifrån ett vidgat geografisk nordiskt perspektiv blir den arkeologiska konsekvensen avsevärd i samband med att inlandsisen
smälter, vilket leder till att havets yta stiger (Larsson 1978, s. 204,
Påsse 1988, s. 84, Christensen 1993, Skaarup 1993, Fischer 1995,
Malm 1995, Skaarup 1995, Grøn 1995, Hansen 1995). Längst i söder
saknas i huvudsak de kustboplatser som är äldre än 7000 BP. Dessa
lokaler har förblivit dränkta och ligger än idag under havets yta. Ser
vi däremot till Göteborgsregionen så har samtida boplatser både
in- och omlagrats, vilket innebär att fyndmaterialen har lagrats in i
olika sediment. Samtidigt har de äldre strandzonerna (de överlagrade
strandområdena) återigen lyfts upp ovan dagens vattenyta på grund
av landhöjningen. Ser vi till mellersta Bohuslän så har strandlinjen i
stort sett varit stillastående under 2000 år, mellan 9000 och 7000 BP.
Detta innebär att alla strandbundna boplatsmaterial från perioden
idag är belägna på ungefär samma höjdintervall över havet (Miller &
Robertsson 1988, figur 6). Längst upp i norra Bohuslän är förloppet
oförändrat eftersom regressionen i detta område kontinuerligt fortsätter. Detta leder till att boplatslämningarna kontinuerligt förskjuts
från havsstranden.

Hur strandlinjekurvorna har använts
Ser vi till mesolitikumforskningen så har strandförskjutningsprocesser i Västsverige alltid varit av central betydelse. Enligt Åke Fredsjö
var det Brøggers arbete från år 1905 som fick de verksamma forskarna
i Västsverige att börja använda strandlinjer vid studier av stenåldersboplatser (Fredsjö 1953, s. 126).
Metoden att datera utifrån geologiska strandförskjutningskurvor
innehåller som tidigare nämnts en serie felkällor. Personligen anser
jag att de kan relateras till vissa källkritiska synpunkter kring den
geologiska metodiken men framför allt till hur arkeologen använder geologernas slutsatser (se exempelvis Nordqvist 2000, s. 110
ff.). Trots felkällorna rymmer metoden i stort en möjlighet att ge de
kustbelägna fyndmaterialen en ungefärlig datering. Förutsättningen
är naturligtvis att människorna har bott invid havsstranden (strandbundna boplatser). Har de endast bott i havets närhet (havsanknutna
boplatser) är metoden inte lika relevant. Under alla omständigheter
ger metoden de mesolitiska fyndmaterialen en högsta tänkbar ålder.

2. Senpaleolitikum ur ett
kustnära perspektiv
Senpaleolitiska jägare – en introduktion
av olika tolkningsmodeller

När man tittar närmare är det uppenbart att det finns en tydlig
skillnad mellan de antropologiska och de traditionella arkeologiska
slutsatserna beträffande de senpaleolitiska fyndmaterialen som har
påträffats i Sydskandinavien och norra delen av Kontinentaleuropa.
Skillnaden kan lättast beskrivas som en enkel respektive en komplex
tolkningsmodell. Antropologer som Troel-Smith (1963), Burch (1972)
och Grønnow (1987) har i stor sett samma uppfattning beträffande de
senpaleolitiska fyndmaterialen. De har kommit fram till sina slutsatser utifrån jämförande forskningsresultat som härrör från såväl
Grönland som Alaska och norra Kanada. Levnadsomständigheterna
för dessa arktiska grupper har dokumenterats in i historisk tid.
Mot den antropologiska tolkningsmodellen står den traditionellt
arkeologiska, företrädd i framför allt något äldre forskning såsom
exempelvis Rust (1937, s. 116, 140 och 1943, s. 199, 230), Taute (1968,
s. 265ff), Clark (1975, s. 90), Tramnau (1975, s. 42) och Bokelmann
(1979, s. 19ff). I senare sammanhang har dock liknande uppfattningar
företrätts av bl.a. Holm & Rieck (1992, s.66), Vang Pedersen & Johansen (1996, s.85), Valetin-Eriksen (1996, s.18, 2002, s.36), Bratlund
(1996, s.27, 2002, s.106) och Price m.fl. 2014, s. 6. Den arkeologiska
diskussionen har baserats huvudsakligen på flint- och skelettmaterial
som påträffats på tyska, polska och danska boplatser.
Den traditionella arkeologiska tolkningen har varit att se dessa
senpaleolitiska boplatsmaterial som lämningar efter grupper som
säsongsmässigt har levt på jakt av ren. Renen har betraktats som den
huvudsakliga näringskällan men under den resterande delen av året
anses renjägarna ha rört sig runt i inlandet och jagat andra landdäggdjur. De arkeologiska lämningarna har tolkats som spår efter en
inlandspopulation. Befolkningen, menar man, skall ha rört sig inom
ett förhållandevis begränsat område. Begreppet jägare har begränsats
till grupper av människor som jagade landdäggdjur och då företrädesvis ren. Synsättet har bidragit till att de arkeologiska lämningarna
förklarats som spåren efter renjägare och ofta benämnts ha tillhört en
“Reintierkultur”. Tolkningen är fullt begriplig eftersom slutsatsen till
stor del har byggt på de skelettrester som påträffats på Stellmoor-Ahrenburgsboplatserna, där lämningarna indikerar att dessa grupper
till 100 % har levt på jakt av ren (Grønnow m.fl. 1987, s. 159).
En förklaring till att den traditionella arkeologiska uppfattningen har varit rådande, baseras också på den allmänt accepterade
tolkningen av de senpaleolitiska flintmaterialen. I det arkeologiska
konceptet har det inte funnits utrymme för hypotetiska modeller
inspirerade av kulturantropologiska exempel, exempelvis skulle
längre säsongsförflyttningar kunna förklara renjägarnas levnadsomständigheter under den del av året då det inte fanns tillgång på ren.
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Långa säsongsförflyttningar torde ha inneburit att dessa grupper
även utnyttjade avlägset belägna naturresurser, exempelvis marina
och kustnära resurser. Den arkeologiska forskningstraditionen bygger
implicit på tolkningen att de senpaleolitiska fyndmaterialen som
påträffats i olika länder härrör från grupper som levde i skilda och
avgränsade regioner i norra Europa. Generellt har det i den arkeologiska diskussionen funnits en ambition fokuserad på att se skillnader,
snarare än likheter, i flintmaterial från norra Kontinentaleuropa och
Sydskandinavien. Denna begränsning blir uppenbart när flintmaterialen, trots stora likheter, har namngetts av olika “kulturgrupper” som
Ahrensburg, Swidry, Hensbacka, Fosna och så vidare. Det är dock fler
problem som uppstår då de nordtyska fynden tolkas som lämningar
efter en befolkning som enbart har levt av jakt på ren. I senare tids
litteratur finns emellertid en mer nyanserad bild av dessa jägare.

Doggerland – en dränkt del av kontinenten

Om vi tittar utanför Sveriges gränser så förekommer översvämmade
markområden längs Europas norra kust. Under de senaste åren har
detta nordsjölandskap blivit alltmer intressant i diskussionen kring
de senpaleolitiska grupperna. Odiskutabelt är att människor har
levat i det landskap som numera till stor del ligger under vatten. Inom
“Doggerland” har det i trålarnas fisknät fastnat flera olika typer av
artefakter (Bjerck 1994, s. 35, Verhart 1995, s. 294). Den äldsta är
en benharpun som härrör från ”Leman and Ower banks” och har
14
C-daterats till 11 740 BP. Fyndplatsen ligger ett flertal kilometer från
nuvarande kust men var under senpaleolitikum belägen på fastlandet,
så trots att benharpunen påträffats långt ut i nuvarande Nordsjön, så
härrör den från en inlandsboplats. Vid “Browns Bank” har en något
yngre boplats upptäckts, i området hittades föremål såsom yxor
och hackor. De är huvudsakligen tillverkade av ben från uroxe och
kan dateras till preboreal och boreal tid (Bjerck 1994, s. 35). Från
“Doggerland” saknas emellertid boplatsmaterial som kan knytas till
marina aktiviteter oavsett om dessa skulle ha företagits inomskärs
eller i mer utpräglade havsmiljöer (Bjerck 1994, s. 49; Verhart 1995,
s. 294). Bjerck anser att kustlinjen längs “Doggerland” har varit flack
och har saknat skärgård (Bjerck 1994, s. 49). Ett konstaterande vilken
implicit innebär att denna kust har utgjort ett monotont landskap
inom vilket det helt har saknats gynnsamma marina biotoper. Sannolikt har alltså människorna levt i en miljö som präglats av en extremt
exponerad kustremsa som året runt varit utsatt för havets krafter.
Denna utsatthet har också givetvis påverkat gruppernas möjligheter
till olika marina aktiviteter.
Kustlandskapet i ”Doggerland” har med största sannolikt haft
mycket stora likheter med den södra delen av svenska västkusten.
Här, längs Hallands stränder, möter det flacka slättlandskapet det
vidsträckta havet som kännetecknas av en monoton havsbotten.
Kustlinjen bryts endast där vattendragen rinner ut i havet. Vid dessa
å- och flodmynningar är de senpaleolitiska boplatslämningarna
belägna. Sannolikt har kusten längs ”Doggerland” varit befolkad på
liknande vis, det vill säga med ett fåtal bosättningar, vilka har varit
koncentrerade till enstaka älv-/åmynningsområden.
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Naturdeterministiska förutsättningar
kring jakt på ren

De naturdeterministiska förutsättningarna avseende jakt på ren
är en annan aspekt där den traditionella arkeologiska tolkningen i
mycket liten grad har påverkats av granndisciplinernas slutsatser.
Men först kort kring generella drag i renens årliga livscykel. En viktig
del i renens årliga levnad är att den rör sig mellan sommar respektive
vinterbete (Burch 1972, sid. 347, Grønnow 1983, sid. 8).
Vildrenen levnadssätt karaktäriseras av förflyttning mellan
vinterbete (där det finns tillgång på föda) och sommarbete (så nära
snö eller is som möjligt). Renen förflyttar sig från vinterbetet då snön
smälter och vegetationen tar fart. Sannolikt är detta den utlösande
faktorn för att renen skall börja sin vår vandring mot kallare trakter
(Grønnow 1983, sid. 8). Under sommaren drar sig renflockarna till
markområden där det under sommarmånaderna finns omfattande
områden med osmält snö eller is från föregående vinter. Renen dras
till dessa marker, med bevarad snö, eftersom de vill komma undan
plågan med flugor och andra insekter (Burch 1972, sid. 347, Grønnow
1983, sid. 8). Renkorna kalvar på snön och därefter samlas de för att
återigen, under juni och juli månad, sprida ut sig över betesområdena
med färskt gräs (Grønnow 1983, sid. 10). I slutet av augusti börjar de
stora renflockarna att röra sig till vinterbetet. Det förefaller som att
renarna följer samma förflyttningsrutt, år efter år (Grønnow 1983,
sid. 10). Utifrån ovanstående är sannolikt att renarna under ahrensburgsperioden passerade förbi norra Tyskland i början av september.
Ett rimligt antagande eftersom den etablerade tolkningen är att det är
just under denna tidsperiod av året som renarna har fällts vid exempelvis Stellmoor A (se under rubriken Troel Schmitts modell).
Den paleozoologiska bakgrunden är av stor vikt för den arkeologiska forskningen, exempel på forskare som behandlar denna problematik är Derek A. Sturdy, Arthur Spiess och Ernest Burch. Enligt
Sturdys uppfattning så måste befolkningstätheten ha varit extrem låg
om de paleolitiska grupperna enbart skulle ha levt på renkött (1975,
s. 77). Speiss menar att även om en boplats innehåller många renben
så berättar detta inget om vad renjägarna har levt av under den del
av året när renjakt inte var möjligt (1979, s. 133). Det enda som kan
konstateras är att man jagade ren, därför är det viktigt att försöka
lokalisera boplatser som representerar andra näringsfång. Speiss
anser också att samhällen som enbart baserat sin ekonomi på renjakt
kännetecknas av en mycket lägre befolkningstäthet än de grupper
som kombinerade renjakt med andra näringskomponenter såsom
marin jakt och fiske (1979, s. 133). Burch jämför en befolkningsgrupp
som kompletterade näringsbasen i huvudsak med fisk, med en annan
grupp som enbart livnärde sig på ren. Befolkningsgruppen med bredare näringsresurs var 20 gånger större än den som enbart livnärde
sig på ren, så även Burch instämmer i att ju mer beroende gruppen
är av renarna – desto lägre är befolkningstätheten (Burch 1972, s.
365–366).
De befolkningsgrupper som huvudsakligen lever av renjakt drabbas generellt av en större resurskris så ofta som under varannan eller
var tredje generation (Burch 1972, s. 356). Karakteristiskt för djurarten ren är dess extrema populationsvariationer. Under vissa år finns
djuren i hundratusental och för att några årtionden senare endast
räknas i tusental (Burch 1972, s. 352, Grønnow 1983, s. 13ff). Burch
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ställer detta problem på sin spets när han ifrågasätter den gängse
tolkningen av de befolkningsgrupper på vars boplatser det förekommer lämningar som uppvisar en extrem hög andel av skelettdelar av
ren. Han menar… “that the most important question about the people
who lived on sites characterized by exceptionally high percentages of
tarandus (caribou/reindeer) remains is where they lived and what
they lived on during the rest of the year” (1972, s. 364; min kursivering). Han åsikt är att grupper som jagar ren oftast har haft andra
födoresurser som de har levt av under den resterande delen av året.
Han anser också att även jägaren under paleolitikum, måste ha haft
en mångsidig och bred resursbas som sannolikt inkluderade fiske och
jakt på havsdäggdjur som grundläggande element (Burch 1972, s. 351
och 365).
Det var alltså ett högriskprojekt att endast livnära sig på ren. I
en monoekonomi blev människors livsbetingelser väldigt utsatta
eftersom tillgången på ren varierade kraftigt både säsongvis och över
längre årscykler (Burch 1972, s. 365).

Den etnografiska/antropologiska
tolkningsmodellen

Etnografer och socialantropologer såg i de senpaleolitiska fyndmaterialen från norra Europa en motsvarighet till inuiternas materiella
kultur. De fastnade inte i den arkeologiska problematiken med fokus
kring detaljerade föremålsjämförelser, utan såg generella likheter i de
senpaleolitiska fyndmaterialen från skilda regioner i norra Europa.
Detta bidrog till en annan tolkning än den traditionellt arkeologiska.
Antropologerna fokuserade på den överlevnadsstrategi som krävdes
hos en befolkning som levde i en utsatt arktisk miljö. I sina slutsatser
använde de källor från såväl arkeologiska, zoologiska, etnografiska
som etnohistoriska sammanhang (exempelvis Burch 1972, Grønnow
1987). Ett grundtema i förklaringsmodellen om de nordtyska ahrenburgsboplatserna var att skelettdelar från ren endast återspeglade en
del av dessa gruppers näringsekonomi. En självklar del i de arktiska
gruppernas levnadsmönster var säsongsförflyttningar mellan platser
för renjakt och andra ställen, där man bedrivit jakt på havsdäggdjur. Renjaktplatserna har varit belägna i nuvarande Nordtyskland
och havsjakt och fiske antas ha skett från boplatser som har legat
vid Nordsjöns kuster (Troel-Schmitt 1963, s.51, Burch 1972, s. 365,
Grønnow 1987, s.159). Personligen anser jag att denna marina aktivitet i huvudsak har skett utifrån de senpaleolitiska kustboplatser
som påträffats i Västsveriges och i sydvästra Norges skärgård. En
gemensam grundtanke hos ovan anförda forskare är att de senpaleolitiska grupperna har haft som näringsstrategi att ta tillvara de
säsongsmässiga naturresurserna både på land och till havs (jämför
Nordqvist 2000, s. 228). För att kunna utnyttja de säsongsbundna
födoresurserna var människor tvungna att förflytta sig över mycket
stora avstånd, en levnadsstrategi som pågick under hela paleolitikum.
De grupper som levde i en arktisk miljö har återkommande förflyttat
sig mellan hav och inland (Cleyet-Merle & Madelaine 1995, s. 303,
Hansen 2006, s. 75 och 91).

Olika forskningstraditioner inom arkeologin

Generellt kan sägas att den övergripande och återkommande traditionella arkeologiska tolkningen av de senpaleolitiska grupperna är
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att de har levt i en monoekonomi. Utgångspunkten har varit att dessa
människor har levt i ett kargt arktiskt klimat och huvudsakligen
livnärt sig på jakt av landdäggdjur såsom ren och älg. De antas ha haft
ett bosättningsmönster som har varit begränsat till inlandet, d.v.s.
de har haft en begränsad mobilitet. De antas inte heller ha behövt
anpassa sig till vare sig säsongsmässiga eller årsvisa förändringar i
den omgivande naturen vilket ger en begränsad flexibilitet.
De senpaleolitiska flintföremålen som påträffats längs den svenska
västkusten har återkommande tolkats som lämningar efter en kustlevande befolkning. Dessa grupper av människor har varit beroende av
de omgivande marina resurserna (se exempel Fredsjö 1953; Cullberg
1974; Andersson et.al. 1988; Schmitt 1995; Kindgren 1995; Nordqvist 1995). Fredsjö benämnde till och med hensbackaboplatserna
som tillhörande en ”västsvensk kustkultur” (Fredsjö 1953, s. 137).
Återkommande har de västsvenska forskarna påpekat det kronologiska och typologiska sambandet mellan ahrensburgskulturen och
hensbackakulturen. Likaså har norska forskare återkommande sett
motsvarande likheter. Begreppet ”coastal Ahrensburgian” användes
först 1995 och har återigen kommit i bruk under 2000-talet i ett
försök att betona samhörigheten med de kontinentala grupperna (se
exempelvis Prøsh-Danielsen L. & Høgestøl M. 1995, Fuglesvedt 2003,
s. 103, Schmitt 2005, s. 112). Begreppet omnämns på ett seminarium
år 1999 i Stavanger som ett enhetligt begrepp för de båda kulturbegreppen Hensbacka och Fosna (seminariet; Status for slåtte steinartefakters kronologi og utbredelse i Nord-Europa, perioden 10500–
9000/8500BP. Stavanger, Norge). Forskare från Sverige, Norge och
Danmark enades för första gången om att benämna både fosna- och
hensbackakulturen med den övergripande beteckningen – kustbelägna boplatser från ahrensburgperioden (coastal Ahrensburgian).
Syftet med begreppet var att betona likheten beträffande flintmaterial, men också i lika hög grad påpeka att dessa ahrensburgsgrupper
har haft ett marint näringsfång.
Idén om de kustbelägna ahrensburgsboplatserna har dock haft
svårt att få acceptans hos forskarkollegor som verkar utanför Norge
och Västsverige. En bidragande orsak kan ha varit att dessa kollegor
i sin forskning endast har haft tillgång till fyndmaterial som härrör
från inlandsboplatser, där det saknas exempelvis flintartefakter
från marina aktiviteter. Skillnader beträffande sammansättning
av redskap och flinttypologi, samt olika bevaringsförhållanden har
cementerat en allmän accepterad uppfattning om att de tyska och
danska boplatsmaterialen var lämningar efter grupper som huvudsakligen har levt i inlandet. Dessa regionalt boende grupper skulle
ha levt av jakt på ren och älg. De västsvenska och norska boplatserna
ansågs vara lämningar efter andra folkgrupper. På de västsvenska
boplatserna påträffades en stor mängd flintredskap men dateringen
av dessa, samt deras relation till andra ”kulturgrupper” ansågs vara
oklar (Nordqvist 1999, s. 235ff, 2000, s. 179ff). Bland de västsvenska
forskarna har det funnits en samsyn kring flintmaterialen från
senpaleolitikum (hensbackaperioden). Boplatserna har genomgående
ansetts vara från senpaleolitikum och att de utgör lämningar efter en
kustlevande befolkning som utnyttjat havets resurser i form av fiske
och havsjakt (exempelvis Fredsjö 1953, Cullberg 1974, Andersson
m.fl. 1988, Schmitt 1995, Kindgren 1995 och Nordqvist 1995, 2000).
En återkommande förklaring bland de västsvenska forskarna följer
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Troels-Smiths tolkningsmodell, att de senpaleolitiska fyndmaterialen
i Västsverige utgör lämningarna från en kustlevande befolkning som
säsongsmässigt har flyttat mellan skärgården i västra Sverige (och
sydvästra Norge) och ner till den norra delen av den europeiska kontinenten (Troel-Smith 1963, s.51, Schmitt 1995, s.168, Kindgren 1996,
s.203, Nordqvist 2000, s.228).

Renjägare eller säl- och valjägare?

Som tidigare poängterats står den traditionella arkeologiska tolkningen i kontrast till den socialantropologiska uppfattningen av liknande grupper. De arbeten som exempelvis Grønnow och Meldgaard
presenterat kring den grönländska befolkningens villkor visar på en
helt annan bild än den gängse arkeologiska tolkningen av de paleolitiska grupperna (Grønnow 1983, 1987 and Meldgaard 1995, 2003).
En av de grundläggande skillnaderna utgår ifrån att det omgivande
ekosystemet där de olika biotoperna ständigt ändras och kan ses som
instabila sett över tid (Meldgaard 1975, s.367). Grupper som lever i
en sådan utsatt miljö måste exploatera i stort sett alla resurser som
finns tillgängliga. Eftersom naturmiljön karaktäriseras av nyckfullhet
är, och var, det viktigt för att ha en flexibel jakt- och fångststrategi
och som en del av denna ingår att kunna förskjuta tonvikten och
inriktningen av näringsbasen. Det gäller att utnyttja de resurser som
finns tillgängliga just för tillfället. I anpassningen ingår att i största
möjliga grad utnyttja den säsongsmässiga variationen som finns i den
omgivande naturen, därför kännetecknas grupperna av hög mobilitet
liksom av att ha en strategi för att lagra mat (jämför Grønnow m.fl.
1983, s.84).
I den traditionella arkeologiska tolkningen av paleolitiska jägargrupper ingår inte människan i ekosystemet, utan grupperna verkar
ha varit helt oberoende av naturens nyckfulla skiftningar. Denna
allmänna arkeologiska tolkning måste uppfattas som mycket förenklad i motsats till det antropologiska synsättet där människor studerats
som en integrerad del av det ekologiska systemet. De arktiska gruppernas levnadsstrategi har kännetecknats av att ständigt ta hänsyn
till de förändringar som skett inom de omgivande biotoperna. En som
sätter fingret på arkeologens något förenklade synsätt är Hein Bjartmann Bjerck. Han skriver att vi arkeologer kanske inte har tillräcklig
respekt för komplexiteten i den arktiska marina miljön (Bjerck 1994,
s.49). En ståndpunkt som med största sannolikhet är av extra stor
vikt att ta i beaktande då förhållandena berör en period som den
preboreala (Nordqvist 2000, s.228). En period som kännetecknas
av dramatiska förändringar i klimatet, samtidigt som det sker en
landhöjning vilken förändrade kustlandskapet kraftigt. Förändringarna ledde bland annat till en helt ny fauna och flora, vilket självklart
måste ha påverkat levnadsstrategin på ett avgörande sätt. Så, i skenet
av att dessa gruppers levnadsbetingelser ständigt måste ha förändrats
är det mest sannolikt att de har utnyttjat alla de resurser som stått till
förfogande i den omgivande naturen.
Min slutsats är därför att huvudsakligen se dessa senpaleolitiska
grupper som jägare och fångstmän som till allra största delen av året
levt av de rika marina resurserna som fanns i den sydvästskandinaviska skärgården. Under någon månad, eller två, har grupperna
förflyttat sig ner till Europas inland för att jaga ren. Så låt oss inte
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benämna senpaleolitikum som renjägarkultur utan som en säl- och
valjägarkultur.
Med ovanstående diskussion som utgångspunkt kommer en
djupare analys göras utifrån västsvenska boplatsmaterial (se avsnitt 5
och 6).

Arkeologiska belägg för båtar
som kommunikationsmedel under
senpaleolitikum och tidigmesolitikum

Detta arbete behandlar hur människan har utnyttjat de rika resurser
som havet har haft att erbjuda under senpaleolitisk tid. Centralt i diskussionen är att grupper av människor obehindrat har rört sig längs
den västsvenska skärgården. Dessutom antas att delar av grupperna
även har förflyttat sig ända ner till kontinenten, till renjaktslokaler
såsom exempelvis Ahrenburg. Underförstått i denna diskussion har
varit att dessa människor har haft tillgång till någon form av transportmedel. I Västsverige har man antagit att detta varit det någon
form av båt. Däremot har det aldrig diskuterats eller argumenterats
för vilka arkeologiska belägg som finns för detta antagande. Frågan
har dock varit under debatt i Norge (Glørstad med flera författare
2013). Nedan presenteras de belägg för båtar som finns i Västsverige.
De konkreta arkeologiska fynd av båt som påträffats är de tidigmesolitiska hartsfynden från Huseby klev på Orust. Dessutom vill jag
framföra indirekta belägg i form av den mesolitiska hällmålningen i
Tumlehed och tolkningen av så kallade högnipenspetsar, vilka dateras
till senpaleolitikum.
Vid utgrävningen av Huseby klev påträffades cirka 100 hartsföremål, alla med någon typ av avtryck (Nordqvist 2005, s. 28 och bilaga
10). Inom parentes kan sägas att vid rapportskrivningen redogörs
för 90 stycken, men vid senare fyndgenomgång av det frystorkade
organiska materialet har fler kommit fram.
Den största gruppen, minst 40 hartser, är endast några millimetertjocka och har avtryck av en plan träyta. Längd och bredd varierar
från en, upp till åtta centimeter. Många av dem har en plan ovansida
som saknar avtryck (förutom en som har två fingeravtryck). Alla har
på motsatt sida ett heltäckande avtryck av trä. Hartserna har tolkats
som lagningar applicerade på insidan av båten och vars syfte har varit
att täta sprickor i båtskrovet. Det förekommer också stycken i fyndmaterialet som är långsmala och i flera fall har ett kilformat tvärsnitt,
vilka antas ha haft funktionen att fylla ut själva sprickan. En annan
grupp har en form som tyder på att de fyllt ut kvisthål.
Sex av båttätningarna har även avtryck av ett fint snöre/lina.
Snöravtrycket uppfattas som tvinnad bast, gjord i så kallad Z-teknik
(Nordqvist 2005, bilaga 17). Vissa hartstycken visar avtryck som
tyder på att man först har borrat i båtskrovet för att kunna få igenom
snöret. Därefter har lagningssnöret satts fast och slutligen har man
fyllt ut hålet med harts få lagningen riktigt tät. Det finns även ett
hartstycke som återger två hugg av en yxa.
Genomgående är att alla avtrycken på hartserna återspeglar
båtskrov som har tillverkats av lövträd. Endast ett stycke har kunnat
bestämmas till ett bestämt trädslag och det var asp. Av de mesolitiska
båtar som hittats i Danmark är endast en tillverkad av asp. Alla andra
är av lind. Enligt pollenanalyser och vedartsanalyser, från Huseby
klev, fanns inte lind ännu i denna del av Bohuslän. Däremot fanns det
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asp (Nordqvist 2005, bilaga 16). Värt att notera att aspar kan bli upp
till 1000 år gammal och det finns exemplar som har haft den ansenliga höjden av 30 meter (Nordstedt 1920).
Alla hartsstyckena från Huseby klev förefaller härröra från
lagningar av en båt tillverkad av en större trädstam (Nordqvist 2005,
s. 36 och bilaga 10). Ett hartsstycke visar spår av att stammen har
bearbetats med yxa. En grupp hartser kan relateras till båtens långsida, andra till den tillhuggna fören. Ett hartstycke med avtryck på
båda sidor antas vara från en tätning som utförts i samband med en
större reparation då man använt en så kallad ”reperationslapp” i form
av ett tunt trädstycke (Nordqvist 2005, bilaga 10).
Analysen av hartser från Huseby klev, visar på tydliga avtryck
från minst en båt. Hartser utgör visserligen ett indirekt belägg för
förekomst av båtar, men de utgör precis samma indirekta belägg
som ”tuggummin” uppvisar från platsen. Dessa mandelformade
hartsstycken bevisar att barn, i olika åldrar, fanns på platsen. Tack
vare tandavtryck i en mängd olika ”tuggummin” kan barnen åldersbestämmas från 5 till 14 år (Nordqvist 2005, bilaga 15). Det förefaller
som att dessa tuggummin indikerar en initial fas av bearbetningsprocessen inför tätningen av båtar.
Båten på boplatsen i Huseby klev kan antas ha varit viktig, eftersom den har reparerats i stor omfattning innan den övergavs. En
fingervisning om båtens ålder är en 14C-datering av en båttätning,
som har daterats till 10 000–9 500 före nutid (8630±105 BP). Den
äldsta 14C-dateringen från samma fyndlager är från ben av människa
och är 10 600–10 200 gammalt (9105±100 BP). Ytterligare en hartstätning har påträffats strax sydväst om Huseby klev, på Morlanda
491 (Bramstång m.fl. 1998, bilaga 1). Stycket har snöravtryck på
smalsidorna (två snöravtryck på den ena sidan och ett på den andra)
och träavtryck på ena bredsidan medan den andra är slät. Fyndlagret
har 14C-daterats till ca 8 300 BP, det vill säga något yngre än de från
Huseby klev. Morlanda 491var även fyndrik beträffande obrända ben.
Tyvärr så undersöktes endast en mycket begränsad del av det tidigmesolitiska fyndlagret.
Hartsstycken identiska med de från Orust har påträffats på ett
gravfält på Bornholm. I 45 av gravarna hade de döda placerats i
urholkade stambåtar som var tillverkade av ek. Gravarna har daterats till 80–250 e.Kr. (Crumling 1991). Träet i båtarna hade för länge
sedan ruttnat bort men skrovet kunde fortfarande ses som tydliga
men tunna mörka strimlor i jorden. I 31 en av dessa hittades olika
typer av hartstätningar. Båtarnas längd hade varierat från 2,8 meter
och upp till mer än 5 meter och bredden mellan 0,8 och 1 meter (de
har dock varit bredare eftersom spanten har tagits bort i samband
med gravläggningen). Sidorna har varit utspända och för att kunna
bibehålla den utvikta formen har man fäst spant och tofter tvärs
över den uthuggna stammen (Crumling1991, s. 178, Hernek & Nordqvist 1995, s. 134). Båttypen var inte någon klumpig farkost utan
snarare en smidig båt som kännetecknades av ett tunt skrov och stor
sjöduglighet.
Typen av båt, så kallade äspingar, förekom över stora delar av världen, bland annat i Finland, Estland och europeiska delen av Ryssland
(Crumling 1991, s. 179). De har använts i regioner där det bedrevs
långa jakt- och handelsresor. Speciellt i sammanhang där det fanns
behov av båtar som var lätta att bära men som samtidigt var bra att
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färdas i, exempelvis vid vanskliga vattenpassager med kraftiga strömmar (Crumling 1991, s, 179). Båttypen har använts i Ryssland och
Finland ända in på 1900-talet (Hernek & Nordqvist 1995, s. 134).). Det
finns etnografiska exempel från Karibien där båttypen (med förhöjt
bord) har haft en besättning på 50 till 60 man (Crumling 1991, s. 180).
På västkusten har hittills hartsstycken i form av båttätningar,
endast påträffats i dalgången i Morlanda. Man kan fråga sig varför?
En tolkning kan relateras till landskapet i denna del av Bohuslän, utan
skyddande skärgård endast öppet hav. Därav kan vi anta att dessa
människor, som levt i sådan utsatt miljö, hade stort behov av sjövärdiga båtar. Crumling pekar på att det har varit vanligt att förse stockbåten med ett fastsytt bord och på det viset höjt sjövärdigheten (1991,
s. 179). Exempelvis har båtar utanför Indiens kust påsydda extra bord
och med denna bättre stabilitet kunde de klara av att fiska i ”the ugly
cross-seas common in the gulf of Mannar” (Crumlin 1991, s. 179). Med
en sådan utgångspunkt är det möjligt att framföra en alternativ tolkning av vissa av hartserna. Framfört allt gäller detta de med avtryck
av snören, som kan ha haft funktionen att täta mellan båtskrov och
extrabord. Detta extrabord skulle i så fall ha sytts fast med snören/
linor. Även vissa av de hartser som har träavtryck på båda sidor skulle
också kunna härröra från samma tätningsfunktion.
Sammantaget ger hartstätningsfynden en bild av enkla båtar men
som tillverkats med en sofistikerad teknik. Sannolikt har båtarna från
Huseby klev haft ett förhöjt bord som sytts fast på båtskrovet. Därigenom har båten erhållet en betydligt högre sjöduglighet. Båttypen, som
sådan, måste ha varit mycket funktionell eftersom har den har varit
långlivad och spridd över stora delar av världen.
En spektakulär lämning utgör hällmålningen vid Tumlehed som
ligger på Hisingen. Målningen är belägen på plats som under äldre
stenålder utgjorde en mindre ö i ytterskärgården, långt från dåtida
boplatser (Cullberg 1975, s. 73). Målningen har alltid förknippats
med ett jägar- och samlarsamhälle (Nordbladh 1975:82 p; Sjöberg
1980:154 p; Fischer 1995:146 p; Nordqvist 2000, s. 536). Målningen
innehåller bland annat fyra skepp. Övriga motiv, såsom delfiner, hjort
och våglinjer, förekommer dock ej på ristningshällar från bronsålder.
Tumlehedsfigurerna har målats på en vertikal bergsida högst upp på
ett högt berg. Deras ålder är svårt att bedöma men eftersom bergväggen är belägen på en höjd av 25 meter ovanför dagens havsnivå
kan den vara mycket gammal. Enligt strandförskjutningskurvan
för området kan högsta ålder vara 10 200 år före nutid (Påsse 2007,
s. 191). Målningen avbildar fem olika figurtyper. Det är båtar med
människofigurer, vitnosiga delfiner, ett hjortdjur vars krona tycks
insnärjd i ett nät och havsvågor. Båtfigurerna med människor är
avbildade som streckfigurer. Båtens form eller utseende är inte
skönjbart. Det förefaller som att det har varit ganska stora båtar. I den
minsta avbildas fem individer och i den största minst tio personer.
Från senpaleolitikum finns inga konkreta fyndbelägg för att det
har förekommit båtar. Däremot finns det ett indirekt stöd för ett
sådant antagande, vilken utgår från tolkningen av så kallade högnipenspetsar. Grundenläggande för tolkningen är bruksspårsanalys
som visar att spetstypen har använts till att framställa hål och att
borra i mjuka material som olika träslag och hudar (se avsnitt – Liknade redskap liknande funktion?). Analysen visar också att spetsarna
har karaktäristiskt brott som uppstått under tryck i samband med
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långsamma spiralrörelser. Hypotesen att är högnipenspetsarna har
haft en viktig funktion som borr och använts i skinnbåtstillverkning.
Spetstypen förekommer under äldre delen av hensbackaperioden men
försvinner under yngre delen. Under samma period invandrade nya
trädslag vars stammar möjliggjorde tillverkning av ”utspända stockbåtar” så kallade äspingar (se ovan). En tolkning är att när skinnbåtstillverkningen avtog försvann behovet av borrtypen.

Direkttransporterad flinta för 11 000 år sedan

Vid en närmare studie av flintorna från den paleolitiska inlagrade
boplatsen Kållered 77, observerades att det ursprungliga kritlagret
finns bevarat på en nodul (se foto). Generellt när flinta ramlar ur
kritlagret och ner i strandbrynet förändras omgående den yttre strukturen. Vattnet och vågorna polerar snabbt bort det sköra kritlagret.
Flintnodulen från Kållered hade emellertid kvar ett intakt kritlager.
En rimlig slutsats är att flintämnet har tagits ut direkt från kritlagret.
Sådana flintförande lager finner vi idag i områden belägna i sydvästra
Skandinavien. Det är avgränsade områden på Jylland, södra Själland,
strax utanför Malmö och nordöst om Hamburg. Hur det var för 11
000 år sedan är för mig oklart. Så frågan är, var någonstans i dessa
trakter det var möjligt att gräva fram flinta direkt ur kritlagret?
Dessutom kan konstateras att flintan från Kållered 77, liksom
flintor från de samtida lokalerna Kållered 34) och Tvååker 207 är av
mycket hög kvalitet (glasig zenon, inga sprickor, få fossil och andra
”föroreningar”). På dessa platser har påträffats mycket få avslag från
primärhuggningen, vilket innebär att det förekommer få avslag med
cortex. Detta kan tolkas som att råflintnodulen har tillhuggits på en
annan plats. Kanske rent av vid insamlingsplatsen.
Slutsatserna får konsekvenser för diskussionen beträffande mobiliteten hos de paleolitiska grupperna. Flinta har transporterats långväga ifrån, eventuellt inte långt från de klassiska renjaktslokalerna i
norra Tyskland. Själva transporten har sannolikt inte skett genom att
de har transporterats i ”fickan” utan snarare med hjälp av ett transportmedel. Det är svårt att tänka sig att flintan förmedlas via utbyte
eftersom det vid denna tid levde ett mycket begränsat antal personer i
Sydskandinavien. Det mest sannolika är att det är samma grupp som
har grävt fram flintan ur kritlagren för att sedan transportera den
i båt till Västsverige för bearbetning. På Kållered hittades totalt 15
kärnor inom tre mycket begränsade slagplatser (inom en meterruta
hittades åtta stycken). Det förekom många spån men i stort sett inga
redskap. Förhållandet är mycket ovanligt under senpaleolitikum,
oavsett period.
En annan aspekt är att själva inlagringen av boplatsen måste ha
gått mycket fort men samtidigt skonsamt, annars hade kritan på
flintan sannolikt förvunnit vid detta tillfälle.

3. Ett sätt att leva
under årtusenden
Den näringsekonomiska bakgrunden

Den näringsekonomiska bakgrunden beträffande Västsveriges senpaleolitikum kommer att diskuteras utifrån två huvudperspektiv. Det
ena perspektivet är baserat på en rekonstruerad ekologisk modell av
den omgivande marina miljön under senpaleolitikum (se nedan under
rubriken – Det grönländska exemplet). Eftersom den västsvenska
miljön under äldre delen av senpaleolitikum (yngre dryas) kan liknas
vid den marina miljö som finns på Grönland kommer det att göras en
jämförelse dem emellan. Den västsvenska arktiska miljön har tolkats
utifrån skelettfynd och pollenanalyser. Redogörelsen kommer att
utgöra basen för den fortsatta diskussionen kring de grupper som har
levt i Västsverige under senpaleolitisk tid.
Det andra perspektivet berör den strategi som människor antas
ha haft för att överleva i ovan nämnda miljöer (se under rubriken –
Årliga återkomster – från paleolitikum till historisk tid). I den diskussionen framförs ett flertal exempel som sträcker sig i tid från paleolitisk tid och ända fram till historisk tid. Geografiskt spänner exemplen
från Portugal i söder till Sibirien i norr. Jämförelserna syftar till att
åskådliggöra och visa exempel på den överlevnadsstrategi som har
krävts.

Det grönländska exemplet

Ser vi till den marina miljön kring Grönland så kännetecknas den
av ett rikt marint djurliv. Grundvalen för det marina ekosystemet är
produktionen av plankton. Basen och viktigast i näringskedjan är
fytoplankton som kan beskrivas som mikroskopiska alger (Salomonsen 1971, s. 12). I såväl sött som salt vatten är fytoplankton ett viktigt
första led i näringskedjorna då de utgör föda för djurplankton, som
i sin tur är föda för andra djur som fisk, sjöfågel och havsdäggdjur.
Fytoplanktonen har ett cykliskt levnadsmönster under årets olika
säsonger. Under vinterhalvåret försvinner de i haven kring Grönland
bland annat på grund av att vinterljuset är för svagt (Salomonsen
1971, s. 13). Efter vintern, i maj månad, när istäcket har spruckit upp
och solen skiner kraftigt igen förökar sig dessa fyto- och djurplankton
med en explosionsartad kraft. Detta pågår fram till högsommaren.
Planktonexplosion är förutsättningen för att det skall kunna samlas
stora mängder av marint anknutna djurarter utanför Grönlands kust
under våren och försommaren. Under högsommaren försvinner dessa
olika planktontyper på grund av att näringssalterna i havet har förbrukats. Detta får som konsekvens att fiskar, sjöfågel och havsdäggdjur återigen måste sprida ut sig över oceanerna för att skaffa föda.
De olika djurarterna anpassar sitt levnadsmönster efter de förutsättningar som finns kring Grönland. Bland de viktigaste jaktbytena
för inuiterna var olika arter av säl och då framför allt grönlandssäl.
Arten kännetecknas av den vandrar i stora flockar och kommer till
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västra Grönland under maj och juni för att sedan söka sig norrut.
Först framåt senhösten kommer den förbi kusten igen (Vibe 1971,
s. 264–265). Antalet grönlandssälar varierar kraftigt i antal från år
till år. Sälarna kan finnas i stort antal under en period för att sedan
drastiskt minska i antal under nästkommande period, exempelvis
i samband med kraftig drivis. Grönlandssälen var viktig för inuiterna eftersom de värdesatte dess goda kött och fina skinn. Skinnet
användes bland annat till kajaker och till kläder. Av stor betydelse
var också vikarsälen. De yngre exemplaren flyttar mellan vinter- och
sommarplatser medan de äldre sälarna inte vandrar, utan finns
spridda överallt i det arktiska havet (Vibe 1971, s. 260–261). Arten har
ett levnadsmönster som gör den oavhängig av vinterisens förhållande
genom att den håller andningshål öppna under säsongen. Den tredje
sälarten av vikt är den så kallade storsälen. Denna jagas för sitt goda
kött men framför allt för det eftertraktade skinnet. Ett skinn som är
mycket slitstark och utnyttjades till remmar, fångstlinor och mycket
mer (Vibe 1971, s. 261–262). Storsälen vandrar inte utan förflyttar sig
inte mer än vad de rådande isförhållandena kräver.
Valar var också ett viktigt jaktbyte för inuiterna. Grindvalen är en
art som dyker upp då och då längs Grönlands kust när det tillfälligt är
varmare vattenförhållanden. Detta sker under sensommaren och en
bit fram på hösten, det vill säga från perioden augusti till oktober, då
kan större och mindre flockar med grindvalar komma in i fjordar och
bukter. Inuiterna jagade då in dessa mot land och därefter slaktades
valarna på stränderna. Tumlare förekommer allmänt längs Grönlands
västkust redan i april månad och ses under sommaren i små och stora
flockar längs såväl ytterkusten som inne i fjordarna (Vibe 1971, s.
257). Småval jagades med harpun från kajak.
Arktiska jägare måste ständigt anpassa sig till de skiftningar som
sker inom den marina faunan. På Grönland varierar faunan ständigt
mellan arter som lever under arktiska eller boreala förhållanden
(Meldgaard 1975, s. 365). Förändringar beror på återkommande
skiftningar i såväl klimat som hydrografi.
Sammanfattningsvis kan sägas att trots de varierade naturförhållandena på Grönland finns det vilt att jaga under hela sommarhalvåret, även om djuren kan variera både i antal och i förekomst. Under
vintern däremot påverkar den nyckfulla naturen allvarligt jägarnas
levnadsförhållanden. Kraftigt ökad vind och dåliga vinteris som
ofta förekommer, gör det svårare för inuiterna att kunna utnyttja de
omgivande marina resurserna under vinterhalvåret.

Den västsvenska tolkningen
– de naturmässiga förhållandena

Under senpaleolitisk tid har Öresund varit öppet vatten fram till
10 300 BP (Björck 1996, s. 124). Därefter stängdes sundet, det vill säga
att det bildades en landbrygga mellan kontinenten och Sydsverige
under i stort sett hela den preboreala perioden. Därför kan Skagerak
beskrivas som en enda stor fjord ända till cirka 10 000 BP, det vill
säga ända fram till att vattenpassagen via Uddevalla- och Närkesundet mot Östersjön öppnas upp. Skiftet från ett kallt hav till ett temperat har daterats till 10 200 BP (Fredén 1988, s.52). Nämnas kan också
att engelska kanalen blir en vattenpassage först cirka 1 500 år senare.
Strömmarna under deglaciationen förefaller ha varit den mest
avgörande faktorn för den marina faunans etablering (Fredén 1988,
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s. 52). Det finns flera faktorer som har påverkat aktiviteterna i havet,
framför allt isfrontens stagnationsperioder och kraftig avsmältningen
(Fredén 1988, s. 52). Dessa perioder har haft en negativ påverkan på
det maritima livet. Det finns också perioder som kännetecknades
av mycket gynnsamma förutsättningar för det ekologiska systemet i
havet. En sådan karaktäriseras av när strömmarna har innehållit en
stor mängd syre och hög salthalt, vilket framför allt har varit påtagligt
bland molluskerna (musslor och snäckor) i Vänerområdet och i mindre utsträckning längs Bohuskusten (Fredén 1988, s. 55). Förhållandena bör dock ses som gällande för all övrig marin fauna. Djurarter
som vitval och grönlandssäl förekommer i anslutningen till de stora
sunden fram till cirka 9 800 BP (Fredén 1988, s. 79). Under preboreal
tid etablerar sig successivt den boreala fiskfaunan i såväl Skagerak
som Kattegatt (Jonsson 1995, s. 150).
Den senpaleolitiska perioden och övergången till mesolitikum som
behandlas här sträcker sig från cirka 13 000 till 9000 BP. Under detta
tidsavsnitt präglas Västsverige och Nordeuropa av ett arktiskt klimat
som omväxlande är mycket kallt och däremellan något varmare.
Dateringen av dessa värme- och köldperioder skiftar något beroende
på vilken dateringsmetod som används (lervarv, pollendiagram, 14C
m.fl.). Under hela perioden fram till cirka 9 600 BP präglas landmiljön av en vegetation som bestod av grästundra. I inlandsregionen
varieras tundran under de varmare perioderna med gles busk- och
björkvegetation. Kustzonen präglades av karga rundslipade berghällar mellan vilka det växte gräs- och örter. Endast i de mest skyddade
lägena har buskar som fjällbjörk kunnat få fäste. Någon skog har de
inte varit frågan om utan endast små dungar. Vegetationen förändras
drastiskt först under preboreal tid. Under andra halvan av perioden
förändras både flora och fauna radikalt, något som skapade helt nya
förutsättningar för de människor som då vistades i Västsverige.
Om människornas levnadsmiljö präglas av att det omgivande
ekosystemet och de olika biotoperna inte är stabila sett över tid, utan
snarare ständigt växlar, så bör levnadsvillkoren ha varit mycket
utmanande för de människor som levde längs den västsvenska västkusten under senpaleolitikum (jmf Meldgaard 1975, s. 367). Under
senpaleolitikum var de klimatologiska, biologiska och geologiska processerna under en extrem kraftig omvandling i Nordeuropa, inklusive
Västsverige. Under en generation hos de senpaleolitiska jägarna steg
temperaturen med 6 till 8 grader. Detta ledde till en förändring från
ett arktiskt till ett preborealt klimat (Björck 1996, s. 131). Inlandsisen
smalt av i rask takt samtidigt som isen försköts allt längre norr ut.
Enorma kuststräckor frigjordes på grund av landhöjningen. Faunan
förändras också radikalt. Framför allt skedde detta i havsmiljön. Det
äldsta fyndet av gråsäl är från Uddevallas skaldjurbankar och benen
dateras till cirka 9 900 BP (Freden 1988, s. 25 och 79). Fyndet markerar övergången från arkisk fauna till boreal (Freden 1988, s. 25).
Ser man till landdäggdjuren så har dessa under den preboreala
tidsperioden dominerats av ren och älg. Karaktärsdjuret bland predatorerna var isbjörn. Enstaka skelettfynd av isbjörn finns från kustzonen från Varberg i söder till Uddevalla i norr. Sannolikt har det även
förekommit björn, varg och järv (Liljegren & Lagerås 1993, s. 22). Ser
vi till renfynden så förekommer dessa företrädesvis längs kustzonen,
med ungefär samma utbredning som de från isbjörn. Enstaka fynd
av ren har också gjorts ett stycke in i landet. I Västsverige har älgben
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påträffats på stenåldersboplatsen i Hästefjordskanalen och vid Almeö
som dateras från slutfasen av den preboreala perioden och övergången till boreal tid.

En karg landmiljö
Den mest sannolika tolkningen är att såväl älg som ren har dominerat
däggdjursfaunan i inlandsområdet under hela den senpaleolitiska
perioden. Renarna antas ha trivts på de mycket omfattande grästundralandskapen i det inre av dagens Sydsverige, ett område som under
tusentals år successivt hade frilagts från inlandsisen. Det antas att de
renar som vistades här hade för vana att vara i dessa svalare trakter
under sommarhalvåret bland annat för att slippa besvärande flugor
och mygg. Här, i Sydsveriges inre delar, har de under de långa och
ljusa dagarna under sommarmånaderna levt i skuggan av inlandsisen. De stora renflockarna kunde spridda ut sig över grästundrans
vidder. Renkorna bör ha fällt sina horn på väg upp till sommarbetet
eller på sommarbetet, det vill säga omkring april eller juni. Medan
rentjurarna fällde sina först på vinterbetet som låg betydligt längre
söderut (Liljegren & Lagerås 1993, s. 20, Liljegren & Ekström 1996, s.
138). Sannolikt har renkorna också fött sina kalvar under den varma
säsongen då det fanns gott om föda. Renflockarna vistades i området
endast under sommarhalvåret på grund av det bistra vinterklimatet
och bristen på föda. Under de andra delarna av året antas renarna har
förflyttat sig söderut mot sina förmodade vintervisten i dagens Sydskandinavien och Nordtyskland (op. citat, Troel-Schmitt 1963, s. 51).
Sträckan motsvarar den säsongsmässiga förflyttning, mellan sommar
och vinterviste, som den Kanadensiska Cariboun gör än idag. Under
ett år kan de förflytta sig upp till 2 400km (Burch 1972, s. 345).
I en nyligen utförd isotopanalys på renben från Stellmoor och
Meiendorf har även sju skelettdelar från Västsverige och Skåne analyserats. Fyra av fragmenten faller inom samma strontiumintervall
som dem från de nordtyska renjaktslokalerna. Enligt analysen skall
majoriten av de renar som påträffats vid Stellmoor och Meiendorf i
första hand inte rört sig norrut utan mellan öst och väst. Förklaringen
man ger är att landbryggan vid Öresund var för smal för renhjordarna
att passera och att renen därigenom har rört sig i österut (Price m.fl.
2014, s. 33). Men utifrån analysresultatet kan man inte heller utesluta
att hjordarna också har rört sig upp till Skandinavien (Price m.fl.
2014, s. 35).
Min tolkning av ovanstående analysresultat är att en väsentlig
andel av de sommarbetande renarna i Sydsverige har haft sin rutt
förbi Stellmoor och Meiendorf. Viktigt att notera är att, eftersom analysen endast berört skelettdelar från ett begränsat område av Västsverige (Göteborg, Falbygden, Boråstrakten) och i liten utsträckning
från övriga Sydsverige så blir synen på renarnas migration begränsad.
Dessutom är min bedömning att förklaringen om att det isfria landområdet var för litet väl tillspetsad. Det isfria området utgjorde en yta
större än 13 000 km2 och borde ha hyst betesmark för ett stort antal
renar.
Det är rimligt att anta att djur, som ren och älg, har varit spridda
över mycket stora och öde områden. De har levt i små grupper eller en
och en. För människorna som levde i Västsverige under senpaleolitikum så kunde landmiljön, med spridda förekomster av däggdjur och
en begränsade flora, endast i mycket ringa grad bidra med föda. Den
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sammantagna bilden av vegetationen och djurlivet fram till mitten av
preboreal tid, är att landområdet i nuvarande Västsverige förefaller
ha utgjort en mycket karg och ogästvänlig miljö för de grupperna av
människor som levde då.

En rik havsmiljö
Ser vi till den havsbiotop som fanns längs den svenska västkusten
under senpaleolitikum (fram till mitten av preboreal tid) så förefaller den ha varit extremt rik på havsdäggdjur, fisk och andra marina
djurarter likväl som olika sjöfåglar. En ackumulation av den marina
faunan antas ha skett under sommarhalvåret då enormt stora mängder kallt och sött smältvatten passerade ut genom de stora sunden vid
dagens Göteborg, Uddevalla och Munkedal. I skärgården mötte detta
mycket näringsrika kalla smältvatten ett havsvatten som var både
varmt och salt. Eftersom vattnet var extremt näringsrikt frodades
plankton i det överflöd av olika näringsämnen som karaktäriserade
detta skärgårdshav. Utanför mynningarna av de dåtida sunden vid
Uddevalla och Munkedal hittar vi idag de stora skalgrusbankarna,
som huvudsakligen består av skelettrester från havstulpaner. Från
Göteborg i söder till norska gränsen i norr finns mindre skalgrusbankar spridda längs hela kusten. Skalgrusbankarna bär vittnesbörd om
det planktonrika hav som existerade under tidsperioden från cirka
11 000 BP och fram till 9 300 BP. Därefter stängdes sunden. Havets
rikedom kulminerade mellan 11 000 och 10 200 BP (Fredén 1988,
s. 68). Det är under dessa århundraden som de flesta av Uddevallas
stora skalgrusbankar byggs upp. Skalgrusbankar som har en sammanlagd volym av cirka en miljon kubikmeter.
Att beakta är också den mosaik av havsbiotoper som fanns i södra
och mellersta Bohuslän. Här förekom allt från grunda havsvikar,
grynnor och skär till djuphav. Vid Göteborg finns havsdjup på 35
meter och i mellersta Bohuslän fjordar som är över 100 meter djupa,
vars djup sträcker sig igenom hela skärgården och in till fastlandet.
De omfattande biologiska aktiviteterna som försiggick i det
näringsrika hav som fanns utanför de stora sunden kan med största
sannolikhet jämföras med de tidigare beskrivna företeelserna från
Grönland. Även i våra vatten har den stora tillväxten av fytoplankton varit själva grundvalen för en rik marin miljö. En stor ökning av
växtplankton antas ha skett under sommarhalvåret då det var bäst
förutsättningar för tillväxt. Utbredningen av dessa mikroorganismer
har varit bidragande till att det samlats stora mängder av fisk, mollusker, marina däggdjur och fåglar under sommarhalvåret. Förhållandena bör ha varit utmärkta för de flesta djurarter för reproduktion.
Utifrån ovanstående kan vi anta att den mest attraktiva biotopen
för de människor som levde under senpaleolitikum var havsmiljön. I
skärgården bör det ha varit lätt att röra sig med båt för att kunna jaga
och fånga olika djurarter. Sannolikt har man till en viss grad även
haft möjlighet att jaga landdäggdjur såsom ren och älg. Sådan jakt har
dock med största sannolikhet endast företagits i mindre omfattning,
vid tillfällen då man har färdats längs åar och djupgående havsvikar
in i inlandet för att jaga enstaka djur. Enligt de etnografiska data som
Burch presenterar så har de grupper som lever av havets resurser (säl,
val, fisk etc.) en befolkningstäthet som är 20 gånger större än de som
lever enbart av ren (1972, s. 365).
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Återkommande årliga återkomster
– exempel från paleolitikum och
ända fram i historisk tid

En hypotes som framförs här är att människan under hela paleolitikum har haft ett levnadsmönster som har varit baserat på
säsongsmässiga rörelser mellan kust och inland. En levnadsstrategi
som kanske rent av har varit den rådande i arktiska områden under
människans hela historia.

Paleolitiska exempel från den europeiska kontinenten
Cleyet-Merle beskriver en serie arkeologiska fyndmaterial från
paleolitiska inlandsboplatser i Frankrike, Spanien, Portugal, Tyskland och Italien (Cleyet-Merle m.fl. 1995, s. 303ff). Boplatsmaterialen
pekar på skilda företeelser men deras gemensamma nämnare är de
utgör klara belägg för att den paleolitiska människan har varit väl
bevandrad med havets resurser. Bevisen som förs fram utgörs av små
figurer, skelettdelar, skal, ristningar och målningar. På ett stort antal
av bosättningarna finns fynd av musselskal som har genomborrats för
att användas som smycken (Cleyet-Merle m.fl. 1995, s. 303). Skalen
har påträffats i grottor belägna i inlandet och är i sig ett bevis för
människors långa resor ut till havet. I flera fall sträckor som är upp
till många hundratals kilometer. Redan under äldsta paleolitikum
inleddes dessa långväga förflyttningar som avslöjar en av de mest
fundamentala grunderna för den paleolitiska människans territoriella
utsträckning.
Beläggen för havsfiske finns framför allt från spanska och portugisiska boplatser. På dessa har påträffats rikligt med fiskben. Bland
benresterna finns lämningar av såväl rocka som av tonfisk, fiskarter
som indikerar att det kan ha bedrivits djuphavsfiske redan vid denna
tid (Cleyet-Merle m.fl. 1995, s. 304). Även i Italien har det påträffats
fiskben, bl.a. sjötunga. Fiskens betydelse tydliggörs också genom
återkommande grottkonst av fiskar, exempel på detta finns från såväl
spanska Baskien som södra Frankrike. Avbildningarna återger plattfiskar. En djurart som återfinns såväl i flodmynningar som ute i haven
(Cleyet-Merle m.fl. 1995, s. 303ff). Sammantaget så visar bilderna att
fisk och säl hade stor betydelse för dåtidens människor eftersom de
har inspirerats till avbildningar även på platser som är belägna 200
kilometer från havet.
Det finns även indikationer på att val och delfin ingått i kosten hos
den paleolitiska människan. Det är tänder från delfin som påträffats
på en boplats i sydvästra Frankrike tillsammans med en hörntand
från en kaskelott. Valtanden har dessutom skulpterats till en stenbock. Cleyet-Merle för fram den gängse uppfattningen att fynden av
dessa stora havsdäggdjur ursprungligen härrör från strandade individer och inte är ett resultat av direkt jakt (1995, s. 305). En ståndpunkt
som dock kan ifrågasättas. Skelettresterna kan, enligt min mening,
lika väl härröra från jakt.
Säl förefaller vara den mest representerade marina däggdjursarten
i det paleolitiska materialet (Cleyet-Merle m.fl. 1995, s. 305). I dessa
tidiga sammanhang finns benfynd i fyndmaterial från såväl spanska,
italienska och franska boplatser. Även i den paleolitiska konsten finns
sälen väl representerad. Främst förekommer sälfigurer ristade på
olika ben, horn och tänder i södra Frankrike. En av ristningarna, på
ett renhorn, har tolkats som ”en handbok över hur man flår en säl”
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(Cleyet-Merle m.fl. 1995, s. 306). Enstaka ristningar av säl finns även
från Spanien och södra Frankrike.
I det paleolitiska materialet finns även belägg för jakt på havslevande fågel (Cleyet-Merle m.fl. 1995, s. 306). I södra Frankrike finns
till exempel ben från såväl pingvin som garfågel. Ben från garfågel
har också påträffats på ett flertal boplatser belägna i Portugal, på
Jersey och vid Gibraltar.
I den mellersta delen av Tyskland ligger boplatsen Gönnersdorf
som är belägen 450 km från den paleolitiska kusten (Hansen 2006, s.
76). På boplatsen, som har 14C-daterats till mellan 12 800 och 12 900
BP, har påträffats ett omfattande fyndmaterial (Hansen 2006, s. 41).
På boplatsen fanns det bland annat ett rikt flintmaterial där råvaran
har insamlats på lokaler mellan 100 och 120 km nordväst och norr om
Gönnersdorf boplatsen. Bland fynden finns också skifferplattor med
ristade figurer. Ett av de återkommande motiven är sälfigurer. Det
finns åtta ristningar och två arter är möjliga att identifiera. Den ena är
storsäl och den andra är knubbsäl (Hansen 2006, s. 86–88). Hansen
ser dessa ristningar som tydliga belägg för att människorna har rört
sig mellan kust och inland och där kustregionen tillsammans med
havet utgjorde en del av gruppens resursområde. Enligt Hansen utgör
Gönnersdorf (och den närliggande Andernach) ytterligare ett exempel
på att paleolitiska grupper har rört sig mellan kust och inland (Hansen 2006, s. 123).
Det råder inget tvivel om att redan under paleolitisk tid rörde
sig grupper av människor mellan inland och kust (Cleyet-Merle
m.fl. 1995, s. 303). Utifrån de lämningar som påträffats i de franska
grottorna är det tydligt att ett säsongsförflyttande har existerat
redan under paleolitikum. Förflyttningen antas skett mellan centrala
delarna av Frankrike och den dåvarande atlantkusten alternativt
Medelhavet. Ovan redovisade arkeologiska material kan indikera att
ett motsvarande flyttningsmönster har förekommit i dagens Spanien,
Portugal, Italien och Tyskland. Cleyet-Merle slår fast att den paleolitiska människans utnyttjande av havets resurser är underskattat
(m.fl. 1995, s. 307). Han anser att trots att det endast förekommer
enstaka spår på inlandsboplatserna så indikerar dessa fåtaliga fynd
en mycket aktiv exploatering av havet. Så även om man talar om en
renjägarperiod så har havet spelat en viktig del som födoresurs. Cleyet-Merle anser dessutom, med utgångspunkt i grottkonsten, att havet
har varit av stor betydelse för den paleolitiska människan även ur en
intellektuell och en religiös synpunkt.
Analyser av skelettdelar som dateras till äldre delen av paleolitikum visar att akvatisk föda (från hav eller sjö) har haft en viktig
betydelse för dessa individer. Genom en kombinerad mätning, av
kvävehalt och13C-halt på skelettdelar hos tidiga Homo sapiens sapiens,
har man kommit fram till att havsresurserna har varit viktig för de
tidiga européerna (Fischer 2005, s. 294). Analyser av skelettdelar från
södra Wales och nordvästra Italien visar att 10–15 % respektive 20
% av proteinfödan härrör från havet (Fischer 2005, s. 294). Fischer
ställer även frågan om människans vagga rent av stod längs Afrikas
havsstränder.

Senpaleolitiska exempel – Ahrensburg och Meiendorf
Renjaktplatserna vid Ahrensburg och Meiendorf utgör ett återkommande referensobjekt för forskningen kring de senpaleolitiska
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grupperna i norra Europa. Precis som Grønnow framför så har det
funnits en cementerad uppfattning från forskarhåll kring de senpaleolitiska boplatserna vid Ahrensburg, att dessa utgör lämningar
efter specialiserade renjägare (referenser se Grønnow 1987, s. 159).
Orsaken till tolkningen kan givetvis förklaras med att alla skelettfynd
härrör från ren samt att de flintförande ahrensburgsboplatserna finns
spridda över den norra delen av Kontinentaleuropas inland. Det är
därför förståeligt att alla dessa ahrensburgsboplatser uppfattas som
lämningar efter säsongsmässigt vandrande familjegrupper (Grønnow
1987, s. 159). Tolkningen har varit helt dominerande trots att det är
exceptionellt ovanligt i etnografiska sammanhang med monoekonomier där huvudfödan utgörs av renkött året runt.
Grønnow s tolkning av den senpaleolitiska boplatsen Stellmoor A
är att skelettmaterialet återspeglar en produktion av torkat kött (se
Grønnow 1987, s 146). Att torka kött är en återkommande metod hos
grupper som lever i en arktisk miljö där ren är en viktig födoresurs
(se Grønnow 1987, s 143). Det torkade köttet lagras och utgör en
huvudföda under den ”magra” perioden av året, det vill säga oftast
senvinter/tidig vår, då det inte finns något vilt att jaga överhuvudtaget
(se Grønnow 1987, s. 143).
Vid Stellmoor A har de senpaleolitiska människorna gjort en serie
olika urval beträffande jaktviltet. Den överväldigande mängden
skelettdelar utgjordes av renhorn (Grønnow 1987, s. 144). Huvuddelen
kom från tjurar och det förefaller som att man har utfört en selektion
för att ta tillvara de kraftigaste hornen. Hornen har avskilts från skallbenen och grovt huggits till för att sedan samlas i högar (Grønnow
1987, s. 144). Hornen har utgjort ämnen för produktion av olika typer
av redskap. Beträffande det övriga benmaterialet har det varit möjligt
att konstatera att endast de märgrikaste benen har krossats med
syfte att ta till vara märgen (se Grønnow 1987, s. 145). Arbetet med
att utvinna märg och fett har varit en viktig verksamhet på platsen
(Grønnow 1987, s. 146).
Utifrån det bevarade fyndmaterialet råder det inget tvivel om att
jakt på ren har varit den dominerande aktiviteten på Stellmoor A.
Skelettdelar av ren utgör hela 99 procent av materialet och övriga
en procent härrör från europeisk bison, vildsvin, vildhäst, älg, lynx
(lodjur) (Grönnow 1987, s. 146, 159). Förhållandet visar att jakt på de
djur som levde i närområdet endast förekom marginellt.
Stellmoor A har tolkats som en basboplats där det har bedrivits
jakt på ren under årstiden sensommar/tidig höst, då stora hjordar
anlände till området under sin förflyttning från sommar- till vinterbete. På boplatsen har huvudsysselsättningen varit slakt på ren. (se
Grönnow 1987, s 148). Flera familjer har samlats för den stora årliga
renjakten. De jagade med båge och pil. Efter slakten, i samband med
att djuren styckades, tycks det ha skett en selektion troligen för att
sortera ut de bästa råvarorna. Man verkar ha favoriserat stora vuxna
djur från vilka man har tagit tillvara kött och fett, liksom ungdjur för
deras skinn. Råvarorna har sedan transporteras bort till kustboplatserna och lagras för kommande behov (se Grönnow 1987, s 158).
Ser vi till relationen kust–inland, så finns den kopplingen även
i fyndmaterialet från Stellmoor A. Enstaka benfynd vittnar om att
boplatsens människor även har haft kontakt med havet, ett exempel
är ben från havstrut/vit trut som påträffades bland den enorma
mängden skelettdelar av ren (se Grönnow 1987, s 146). Trutbenen kan
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tolkas som resterna av den föda som människorna tog med sig från
kusten (se Grönnow 1987, s 146). Samtidigt bör det påpekas att det
i vissa etnografiska sammanhang har förekommit en mängd tabun
hos arktiskt levande folk. En kategori av tabun har inneburit förbud
att blanda ben från olika djur och framför allt om de kom från olika
biotoper. (se Grönnow 1987, s 147, Rasmussen 1932, s. 39). Möjligen
kan detta antyda att om jägarna har haft med sig föda från kustområdet, så bör eventuella rester ha deponerats på en annan plats än
slaktavfallet av ren.
Kort kan nämnas att boplatsen vid Meiendorf också har tolkats
som en renjägarlokal. Här har jakten bedrivits i en liten skala och
endast gett små mängder råvara att ta med sig för att lagra för kommande behov (Grönnow 1987, s 146). All jakt verkar dock inte ha försiggått på Meiendorf, utan man har burit dit färdigstyckade råvaror av
ren som slaktats på närliggande jaktlokaler (Grönnow 1987, s 157).

Senpaleolitiska exempel – Nord- och Västnorge
Den allmänna uppfattningen är att norra delen av Norge har befolkats
mycket tidigt. Ett flertal 14C-dateringar som sträcker sig tillbaks till
tiden mellan 9 800 och 10 200 BP styrker tolkningen (Thommessen
1996, s. 236). Enligt en hypotes befolkas norska kustområdet under
tidig preboreal tid (Bjerck 1994, 2009, s. 19). Detta till synes snabba
förlopp bör ha skett genom att relativt många grupper av människor
invandrade (Thommessen 1996, s. 236). Människorna som börjar
utnyttja området antas ha utgjorts av små mobila grupper. Genom
att de har använt båt har de kunnat jaga stora havsdäggdjur som
exempelvis säl och val (Bjerck 1994, s. 26ff). Eventuellt har de bedrivit marin jakt från de boplatser som låg vid havet. Under den äldsta
fasen var det norska inlandet täckt av inlandsis, vilket innebar att de
terrestriska resurserna endast fanns längs kustzonen och tillgängliga
för invånarna på boplatserna vid fjordarna (Thommessen 1996, s.
239). Hög mobilitet och säsongsförflyttningar längs kusten förefaller
vara ett levnadsmönster för dessa första grupper (Thommessen 1996,
s. 236). Redskapen som de har lämnat efter sig visar att många olika
bergarter har utnyttjats i tillverkningen. Ser vi till redskapstyperna,
så är det vanligt förekommande med skivyxor och eneggade spetsar
(Johansson 2000, s. 69 och 88, Fuglesvedt 2001, 2003, s. 103). Föremål som också finns i stor mängd på de senpaleolitiska boplatserna
längs den västsvenska skärgården.
Arkeologiska undersökningar i Västnorge har kunnat påvisa både
en stor mängd kustboplatser och ett flertal inlandsboplatser. De
sistnämnda har 14C-daterats från 9 600 till 9 400 BP (Bang-Andersen
2003, s. 5ff). Bang-Andersen anser att det redan tidigt, 10 000 BP, har
förekommit säsongsförflyttningar mellan kust och inland på grund
av att den preboreal miljö var både dynamisk och instabil. Han menar
också att detta levnadsmönster går tillbaka på en kontinental jakttradition som försvunnit något hundratal år tidigare på kontinenten.
Tidigmesolitiskt exempel – Nordsibirien
En spektakulär lokal är den sibiriska boplatsen Zhokhov som dateras
till tidigmesolitisk tid (Pitulko 1995, s. 351). Fyndmaterialet härrör från vad som idag kan beskrivas som en extrem arktisk miljö.
Boplatsen som idag ligger invid det östsibiriska havet antas inte ha
varit strandbunden utan har legat en bit från havet (Pitulko 1995, s.
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353). På boplatsen har man hittat föremål av trä, ben, horn och sten
som kan dateras till omkring 8000 BP. Då var boplatsen belägen på en
stor ö. På grund av den permafrost som finns på den arktiska tundran
har inte enbart ben och horn bevarats utan också bearbetat trä som
härrör från drivved.
Det bevarade skelettmaterialet visar att hälften av jaktviltet var
ren och den andra hälften i huvudsak isbjörn (Pitulko 1995, s. 358).
Dessutom har enstaka ben från fågel, polarräv och varg samlats in
och från havet fanns säl och valross representerade. Pitulko anser
att grupper sporadiskt har vistats på platsen och att de kom dit för
att jaga ren när hjordarna passerade på sin väg till nya betesmarker
(Pitulko 1995, s. 358).
Lämningarna från Zhokhovboplatsen är viktiga ur flera aspekter.
Anmärkningsvärt är fyndens förhållandevis höga ålder och att de
visar att arktiskt levande grupper har haft en sofistikerad teknologi.
De hade bland annat jaktredskap i form av harpuner och en- och
tvåeggade spjut (Pitulko 1995, s. 354ff). Andra viktiga fynd är en
trämede till en hundsläde samt lämningar efter draghundar (Pitulko
1995, s. 358). Tidigare har man ansett att hundsläden uppträdde tidigast under Thulekulturen på Grönland. De sibiriska fynden innebär
dock att släden som färdigutvecklat transportmedel med draghundar
är mer än dubbelt så gammal.

Historiska exempel – Grönland,
kustboplatser vid Diskobukten
Meldgaards forskning om inuiternas marina utnyttjande vid Diskobukten på västra Grönland grundar sig på data från biologiska,
ekologiska och etnografiska källor. Den bild som växer fram är att
ekosystemen inte har varit stabila sett över längre tid och att samtliga
djurpopulationer har varierat i omfång och utbredning. Inuiterna har
löst detta genom att exploatera i stort sett alla resurser som funnits
tillgängliga och genom att ha en flexibel jakt- och fångststrategi som
anpassar uttaget för att därigenom kunna utnyttja alla näringsresurser på bästa vis (Meldgaard 1975, s. 367). Strategi innebar att
inuiterna under sommarmånaderna och tidig höst samlade på sig
föda som lagrades. Födan kunde sedan konsumeras under de magra
vintermånaderna då de omgivande naturresurserna var begränsade.
Anpassning till de säsongsmässiga variationerna har också varit att
ha en hög mobilitet (Meldgaard 1975, s. 363).
Levnadsstrategin grundade sig på att grupperna följde den omgivande naturens optimala resurszoner. Sett över ett år så skiftade
dessa zoner över ett större geografiskt område (Meldgaard 1975, s.
363). Förhållandena påverkade givetvis gruppernas bosättningsmönster. På vintern fanns resurserna tillgängliga i ytterskärgården,
på våren i mellanskärgården och under sommaren inomskärs och
längs den inre delen av fjorden (Meldgaard 2004, figur 2.16). På
sensommar och tidig höst bosatte man sig i den innersta delen av
fjorden eller ett stycke inåt land. Denna förmåga i att anpassa sig till
den omgivande naturen var ett överlevnadskrav för dessa människor.
Detta trots att havet längs Discobukten var och är ett av de biologiskt
mest produktiva marina ekosystemen i västra Grönland (Meldgaard
2004, s. 159).
Problemet, men samtidigt en förutsättning för jakten, var att det
fanns stora koncentrationer av olika djurarter på speciella platser
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under mycket korta tidsperioder (Meldgaard 1975, s. 362). Meldgaard
konstaterade att den stora resursboomen skedde under våren och
kulminerade sedan under maj månad. Då var resurserna mycket
rikliga och mycket koncentrerade, framför allt längs iskanten. Samtidigt var vädret oftast bra under våren då olika djurarter såsom valar,
sälar, fiskar och fåglar samlades i stora antal i området. Senare under
sommaren var valar och fiskar vanliga i havet utanför Discobukten
medan sälen endast fanns i liten mängd. Först under sensommaren
fick de terrestriska resurserna betydelse och frågan är om inuiterna
har jagat ren. Hösten präglades av jakt på säsongsflyttande däggdjur
såsom säl, val och även jakt på fågel. Djuren var mer spridda och därigenom mer svåråtkomliga. En försvårande omständighet var också
det nyckfulla vädret under hösten. Under vintern var de omgivande
naturresurserna mycket begränsade och människorna kan sägas ha
befunnit sig i ett resursminimum. I området förekom endast ett fåtal
djurarter samtidigt som vädret var oberäkneligt och ljusförhållande
mycket begränsade.

Historiska exempel – Grönland,
inlandsplatsen Aasivissuit
Renjaktplatsen Aasivissuit, som var belägen på Grönlands västra del,
är ett intressant jämförelseobjekt eftersom den låg i inlandet. Platsen
liksom det omfattande benmaterialet som påträffades är välundersökt
(Grønnow m.fl. 1983). Grønnows studie är också viktigt eftersom den
bygger på både arkeologiska, zoologiska, etnografiska och etnohistoriska källor (Grønnow 1987, s. 132). Dessa olika kunskapskällor, som
beskriver arktiskt liv ur skilda aspekter, ger oss mycket innehållsrik
kunskap omkring de förutsättningar som dessa inuitgrupper har
stått inför. Grønnows forskning ger oss också en bild av hur inuiterna
agerat för att överleva i denna karga livsmiljö. En mycket intressant
aspekt är den diskrepans som finns mellan vad de etnografiska uppgifterna anger om arktiska gruppers näringsfång och vad de arkeologiska resultaten ger vid handen.
Den arktiska miljön kännetecknas av instabila naturresurser,
både vad gäller de marina och de terrestriska resurserna (Grønnow
m.fl. 1983, s. 13). Genomgående är också återkommande populations
fluktuationer som kan vara dramatiska inom ett givet område. I den
marina miljön är torsk och vikare (ringed seal) goda exempel på arter
som återkommande fluktuerar i antal. Förändringen innebär inte
nödvändigtvis att havet töms på resurser, utan regeln är att resurserna endast skiftar från en boreal fauna till en arktisk eller omvänt.
När en art försvinner leder det endast till att en annan djurart uppträder. I princip så innebär förändringen för fångstmännen enbart att
arten av villebråd skiftar. Detta är och var en stor skillnad gentemot
förhållandena i inlandsmiljön. När resurserna sinade i inlandet fanns
inga alternativa resurser att tillgå. Antingen fick man svälta eller
flytta. Inom den terrestriska miljön var renen, som kännetecknades
av kraftiga populations fluktuationer, det huvudsakliga jaktbytet
(Grønnow m.fl. 1983, s. 13). Renflockarna kan skifta i antal från cirka
100 000 till endast 10 000. Orsaken till den kraftiga populationsväxlingen kan sökas bland annat i återkommande klimatväxlingar, vilka
i sin tur påverkat snömängd, vegetation och annat. Grønnow med
flera anser att cirkariboun, i såväl norra Kanada som Grönland, var en
mycket instabil näringskälla eftersom den varierat extremt kraftigt i
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antal (Grønnow m.fl. 1983, s. 16). Stora förändringar i renpopulationerna ses inte som specifikt för Grönland utan anses vara av generell
natur (Grønnow m.fl. 1983, s. 13).
Jakten på caribou var en del av den årliga jaktcykeln. Visserligen
jagades enstaka renar längs kust- och fjordstränder under vinterhalvåret men utan jämförelse genomfördes den viktigaste jakten under
sommaren och hösten i inlandet (Grønnow m.fl. 1983, s. 81). Under
tre månader befann sig människorna i inlandet och de resterande nio
vid kusten. De faktorer som styrde när jakten skulle börja var möjligheterna att utnyttja vissa marina resurser, exempelvis fiske och jakt
på säl. Viktigt var också när kvalitén på caribouns skinn bedömdes
vara som bäst. Man lämnade kustzonen under juni/juli och tog sig in i
landet för att bege sig på cariboujakt. När jakten var över, i september,
förflyttade sig människorna åter till kusten för att återgå till att leva
av de marina resurserna. På tillbakafärden var de fullastade med
proviant till sina förråd (torkat kött, talg och benfett) och råmaterial
i form av horn, senor och hudar (Grønnow m.fl. 1983, s. 84). Behovet
att bedriva renjakt styrdes också i viss grad av fysiologiska faktorer
såsom att torkat renkött, talg och fett var ett viktigt tillskott under
vintern om de marina resurserna hade fallerat (Grønnow m.fl. 1983,
s. 84). En motivering till renjakten var, förutom att få äta annan föda
än fisk och säl, att få träffa andra familjer. Under jaktperioden kunde
giftermål ingås, men även andra sociala aktiveter var viktiga såsom
gåvoutbyte och att sprida nyheter (Grønnow m.fl. 1983, s. 84).
Ur arkeologisk synvinkel har undersökningen av renjaktplatsen
Aasivitssuit bidragit med flera slutsatser. En av de viktigaste för min
analys är att det arkeologiska fyndmaterialet från möddingen på Aasivitssuit endast har gett en svag antydan om att möddingens innehåll
var lämningar efter människor som har varit i ”kontakt med kusten”.
Boplatsen var belägen 30 kilometer från närmsta kust och benen från
de havslevande djurarterna antas ha tagits med till inlandsboplatsen
som färdkost (Grønnow m.fl. 1983, s. 70). I det osteologiska materialet
förekom mycket få ben från säl och fisk. Det marina inslaget utgjorde
endast 0,7 procent av de insamlade benen från möddingen (Grønnow
m.fl. 1983, s. 69).
Låt oss nu leka med tanken att vi inte hade några andra fakta
än ovanstående osteologiska resultat för att beskriva denna grupps
näringsfång. Låt oss föra ett hypotetiskt resonemang att kustboplatserna saknas och att inga etnografiska uppgifter fanns att tillgå.
Ser vi på platsen ur en strikt arkeologisk synvinkel och studerar
fyndmaterialets sammansättning beträffande land- och havsresurser,
så är en tolkning för ett terrestriskt näringsfång närmast självklar
(99,3 % ren och 0,7 % säl och fisk) och de marina resurserna skulle
ha haft en marginell betydelse. Nu har vi emellertid facit och vet att
lokalen är en lämning som härrör från en grupp som huvudsakligen
levde vid havet. Tack vare etnografiska fakta vet vi att förhållandena
i verkligheten var det motsatta till den arkeologiska tolkningen ovan.
I analysen av de senpaleolitiska boplatserna i norra Europa var ovan
förda resonemang av stor betydelse. Framför allt visar diskussionen
att arkeologiska lämningar mycket lätt kan feltolkas. En annan viktig
aspekt som är grundläggande för förståelsen av de arktiska grupperna
är deras dynamiska förhållningssätt till sin omgivning och deras förmåga att röra sig över stora avstånd. Vi arkeologer måste i högre grad
analysera de paleolitiska grupperna utifrån ett bredare perspektiv när
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vi diskuterar hur deras levnadsstrategier har varit i en många gånger
oberäknelig arktisk miljö.

Västsvenska exempel – ett försök till
en sammanfattande tolkning
Under den senpaleolitikum/ahrensburgperioden (det vill säga under
den preboreala tidsperiodens äldre halva, cirka 10 200–9 600 BP)
levde de senpaleolitiska grupperna i Västsverige i en naturmiljö som
närmast går att likna vid den arktiska värld som inuiterna har levt
i under historisk tid. Min utgångspunkt är att människorna i den
västsvenska skärgården under paleolitikum inte levde i en monoekonomi, det vill säga att de inte levde av enbart havsdäggdjur alternativt
enbart av ren. Utgångspunkten har varit att deras strategi var baserad
på att utnyttja de stora anhopningar som förekom säsongsvis bland
olika djurarter inom deras, geografiskt sett, omfattande försörjningsområde (Nordqvist 2000, s. 226–228).
Säsongsmässiga ansamlingar av olika djurarter antas ha försiggått
på skilda geografiskt platser, inom olika biotoper. De stora anhopningarna av djur ledde till jakt under flera av årets säsonger. En jakt
som påverkade människors levnadsmönster. För att kunna ta del av
de olika naturresurserna var de tvingade till långväga förflyttningar.
Genom att förlägga fångstaktiviteterna till de trakter som erbjöd de
bästa förutsättningarna för respektive säsong skapade grupperna ett
flexibelt och ett dynamiskt levnadssätt utifrån sin näringsförsörjning.
En försörjningsstrategi som skapade en största möjlig stabilitet för
dessa människor som levde i en för övrigt instabil naturmiljö.
En betydelsefull faktor var den dramatiska klimatomvandling som
bör ha påverkat människorna och deras omgivning under senpaleolitikum. Under perioden blev det ett varmare klimat och därigenom ett
varmare hav. Parallellt skedde en dramatisk landhöjning som ledde
till att kusten i princip årligen omdanades, liksom att topografin på
havsbotten och strömförhållandena ständigt förändrades. Till detta
skall föras att det så småningom dök det upp nya djurarter i havet och
något senare även på land.
Utgångspunkten har varit att förstå de senpaleolitiska grupperna
utifrån ovan beskrivna förutsättningar, vilket innebar att dessa
människor har levt i en utsatt, opålitlig, ombytlig och krävande naturmiljö. Marginalen för misslyckande var obefintlig och anpassning till
en ständigt föränderlig miljö var grundförutsättningen för att individerna och gruppen skulle kunna överleva i ett längre tidsperspektiv.
Som ett led i överlevnadsstrategin bör de ha haft en specialiserad och
väl utvecklad jakt- och fångstteknik som ständigt utvecklades.

Troel-Schmitt´s modell

En av de mest intressanta hypoteserna kring de senpaleolitiska
grupper som levde längs den västsvenska skärgården har framförts
av Troel-Schmitt, en dansk antropolog vars forskning huvudsakligen berörde den grönländska ursprungsbefolkningen. I den här
framförda tolkningen av de västsvenska boplatserna kommer jag att
utgå från de modeller han förde fram. Troel-Schmitt presenterade
två skilda tolkningsmodeller av de flintföremål som har påträffats
längs den västsvenska kustzonen och i dess inland (1963, s. 51ff). Han
presenterar en version där föremålen återspeglar aktiviteter som
är både köns- och åldersuppdelade. I den andra tolkningen såg han
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flintföremålen som lämningarna efter specifika jakt- och fångstaktiviteter som försiggick i specifika naturmiljöer. Gemensamt för båda
tolkningsalternativen är att grupperna efterlämnade olika typer av
redskap.
I den förstnämnda modellen gör han en jämförelse med grönländare som levde vid Godthåbsfjorden. Han visar på två skilda exempel
till varför fyndmaterialet kan te sig olikartat fast det är lämningar
från en och samma grupp. Det ena exemplet berör den säsongsmässiga uppdelningen av gruppen i manliga respektive kvinnliga aktiviteter. Enligt detta könssegregerade exempel slog sig kvinnor, barn
och gamla män ner vid en laxälv under sommaren, där de levde av
laxfiske. Samtidigt drog de yngre och medelålders männen vidare inåt
fjorden för att jaga ren. De arkeologiska lämningarna artade sig helt
olika trots att de tillhörde samma grupp. Grupperna efterlämnade vitt
skilda fyndmaterial på ”sina” boplatser. Vid älven påträffades kvinnooch fiskeredskap och på männens jaktplatser på tundran fanns
företrädesvis pilspetsar.
Den andra modellen berör Thuleinuiter. Troel-Schmitt beskriver
hur de bedrev tre vitt skilda aktiviteter inom sitt resursområde och
hur det visade sig i fyndmaterialet. På ett ställe bedrevs jakt på ren,
från en annan boplats skedde valrossjakt och på den tredje fångade
man alkfågel. Fyndmaterialet var delvis likartat på alla platserna,
men samtidigt fanns speciella föremålstyper som var specifika för
respektive bosättningsform och aktivitet.
Utifrån ovanstående tolkningsmodeller gjorde Troel-Smith också
en jämförelse mellan de kontinentala ahrensburgsboplatserna och
de senpaleolitiska boplatserna längs den svenska västkusten (1963, s.
51). Han för fram tolkningen att det var rimligt att anta att männen
årligen kunde ta sig ner till Stellmoor i nuvarande Tyskland och för
att jaga ren under september månad. På så vis skulle man kunna
skaffa sig ett vinterförråd av torkat kött och skinn till vinterkläder.
Samma jägare skulle under andra delar av året kunna bedriva havsjakt längs den svenska västkusten och Nordjylland. Troel-Schmitts
tolkning av hur dessa grupper har rört sig utgår från att det endast
skulle ha varit de manliga jägarna som jagade ren i Stellmoor medan
de övriga medlemmarna i familjegrupperna skulle ha stannat kvar
på kustboplatserna. Avståndet mellan Göteborgområdet och Holsten
i Tyskland i början av klimatperioden yngre dryas svarar i avstånd
och klimat till de förhållanden som gällde för inuiterna i historisk tid i
Thuleområdet.
Även Troel-Smith anser att det genomgående grundtemat hos de
grupper som levt i arktiska förhållanden har varit att förflytta sig
mellan olika biotoper. I hans exempel återkommer att grupperna
flyttade mellan en terrestrisk jaktaktivitet där ren var bytet och en
marin miljö där havsfångst har varit primär. Utifrån fyndmaterialen
från flera av de senpaleolitiska boplatserna i norra Tyskland är det
möjligt att tolka, alternativt konstatera, att lämningarna visar att man
har jagat ren och i enstaka fall även bedrivit masslakt på ren.
Tidpunkten att jaga renarna var när renflockarna regelbundet
förflyttat sig mellan olika betesmarker. Från att ha varit utspridda
över stora områden under sommarbetet samlade djuren sig under
sensommar i allt större hjordar för att därefter ta sig söderut. Under
den äldsta fasen av preboreal tid bör extremt stora flockar ha rört sig
söderut mot vinterbetet. Augusti/september var den tidpunkt på året
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då renen var som fetast och hade en päls av högsta kvalitet. Det är
därför mest sannolikt att det var då själva jakten försiggick. En jakt
som återkommande bör ha skett längs renens förflyttningsrutter.
Under den resterande delen av året har människorna utnyttjat de
maritima resurserna som fanns tillgängliga längs den västsvenska
kusten. De arkeologiska spåren indikerar att det även förekommit
spridda grupper längs Norges sydvästra kust. I hela området har det
varit frågan om att utnyttja havets resurser. Det fanns god tillgång på
fisk, havsdäggdjur, fågel med mera. Under sommarhalvåret utgjorde
det näringsrika havet en livsmiljö som möjliggjorde att anhopningar
av säsongsvandrande/migrerande arter kunde samlas i kustområdet.
Genom att förflytta sig mellan dessa extrema anhopningar av
födoresurser, som förekom längs den västsvenska kusten och i
inlandet (Tyskland), fanns förutsättningarna för att kombinera en
stabil födoresurs med möjligheten att skaffa material till verktyg och
kläder. Dessutom har förutsättningarna funnits för att kunna lagra
föda till exempel torkat kött, benmärg och fett. Eftersom de marina
resurserna var maximerade under vår- och sommarhalvår och de
terrestriska under tidig höst så konkurrerade de inte med varandra
utan kompletterade istället varandra. Slutsatsen blir således; genom
den mobila levnadsstrategin har det varit möjligt, att på årsbasis,
erhålla en stabil näringsekonomi och samtidigt kunna försörja en
större grupp av individer.
Ovan redovisade exempel på att förflyttning sker mellan olika
biotoper som marint och terrestriskt förefaller ha varit den mest
förekommande strategin för att överleva i en ombytlig arktisk miljö.
Detta mobila levnadssätt kan urskiljas från paleolitisk tid och ända
fram i historisk tid. Mobiliteten mellan två olika ekosystem har avsatt
mycket begränsat med arkeologiska spår, vilket tyvärr medför att
bevisföringen för en sådan livsstil blir vetenskapligt svag. Indikationerna, för att människor har rört sig mellan kust och inland, går dock
att skönja i materialet redan från paleolitikum. Jaktviltet förefaller
ha varit detsamma. Vid de marina vistelserna har havsdäggdjur och
fågel, samt i viss mån fisk, varit huvudintresset medan renen återkommande har varit det viktiga villebrådet för jakt i inlandet.
I sammanhanget måste Lou Schmitts studier presenteras. Fundamentet i hans forskning kring hensbackakulturen är att de kontinentala grupperna har vistats längs den västsvenska skärgården. Han
har studerat olika grupperingar och deras lokalisering på kontinenten
och hur deras närvaro återspeglas i form av identiska spetsar i det
västsvenska fyndmaterialet (Schmitt 1999). Enligt honom finns det
fyra kontinentala ahrensburgsgrupper. Dessa finns spridda från Polen
öster till Holland i väster. Kännetecknande för de olika grupperna är
olika typer av tångespetsar och mikroliter och inom vissa grupper
även eneggade spetsar. Motsvarande spetsmaterial, från alla de fyra
grupperna, finns i det västsvenska flintmaterialet. Schmitts tolkning
är att det har varit flera olika kontinentala grupper som säsongsvis
förflyttade sig upp till den svenska västkusten (Schmitt 1999, s. 336).
Enligt min mening bör äldre hensbackafasen även kunna benämnas
som kustbelägen Ahrensburgkultur. Mer om detta i avsnitt Artefakter
– likheter, funktion, typologi.
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4. Ta nytt land i anspråk
Förloppet där människan tar nytt land i anspråk förefaller ha utgjort
en ständigt pågående process under människans tidiga historia.
Det är påtagligt såväl under paleolitikum som under de påföljande
årtusendena, det vill säga under senpaleolitikum och mesolitikum.
De båda senare perioderna är urskiljbara i Norden. Men en naturlig
fråga berör själva incitamentet till att ta nytt land i anspråk. I princip
går det i forskningen att skönja flera huvudtolkningar. De grundar sig
på olika inställningar hos de tidiga fångstgrupperna. En förklaring
baseras på att inom en grupp fanns individer som av äventyrslust och
nyfikenhet ville testa sina gränser. Det var individer som såg möjligheter, men också handlade därefter. Denna ”möjligheternas hypotes”
(takers of opportunity) bygger på antagandet att det var av frivillighet
som det okända geografiska området togs i anspråk (Riede 2009, s.
6, Carlsson m.fl. 2005, s. 23). En motsatt tolkning framförs av Burch.
Hans exempel bygger på att människorna hamnade i nöd och expansionen ut i det okända var ett försök att rädda gruppen från att gå
under (1972).
Innan de två tolkningarna presenteras närmare är det värt att
betona att processen med att ta nytt land i anspråk inte enbart
berörde människorna. Grundförutsättningen för expansionen var
att inlandsisen smälte så att nya landmassor frigjordes, där både
växter och djur kunde breda ut sig. Människan var endast en av
många aktörer som utnyttjade de nya resurserna och påtagligt verkar
ha varit att det var de omgivande djurarterna som påvisade att nytt
land fanns tillgängligt norrut. Flyttfåglarna drog norrut, precis som
idag. Flyttningsbeteendet förkom även hos andra djurarter såsom till
exempel valar och sälar. Sannolikt var det dessa migrerande djurarter
som indikerade och samtidigt lockade de dåtida jägargrupperna, till
de från isen frilagda och tillgängliga jaktmarkerna norröver.
Burch (1972, s. 355ff) för alltså fram bristen på föda som orsak till
varför arktiska grupper förflyttar sig från sina ordinarie geografiska
områden. Han refererar till Nautaqmiut-inuiterna vars vinterläger
fanns i det inre av nordvästra Kanada. Gruppen, eller stammen,
utgjorde mellan 500 och 800 personer och händelserna han refererar
till berörde förhållandena som rådde i mitten av 1800-talet. Dessa
människor var helt beroende av en lyckad jakt på caribou. Jakten
företogs under hösten då cariboun hade sin årliga förflyttning söderut. Om prognosen för renpopulationen såg god ut följde inuiterna sin
normala årscykel och stannade inom sin region, vilket innebar att de
huvudsakligen levde på matförråden från den lyckade höstjakten. Om
jakten däremot gick fel var de tvungna ändra sin årscykel. Strategin
gick då ut på att stammen splittrades upp i smågrupper som övergav
sin region och förflyttade sig till anslutande trakter. Vissa av grupperna flyttade till en grannstam som hade överskott av både fisk och
kött. Andra grupper drog till kusten där de kunde överleva genom
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att jaga säl. En tredje strategi byggde på att vistas hos vänner och
släktingar som levde under mer stabila näringsekonomiska förhållanden. Det som bör poängteras är att även om höstjakten på ren gick
riktigt dåligt, så resulterade den sällan i massdöd. Det berodde på att
stammen kunde känna igen tecknen i ett tidigt skede och att de hade
ett reglerat och skiftande sätt att hantera den uppkomna situationen.
Den andra tolkningen, möjligheternas hypotes eller ”takers of
opportunity”, grundar sig på uppfattningen att arktiska grupper levde
i en överskottssituation (Riede 2009, s. 6, Carlsson m.fl. 2005, s.
23). De behövde alltså inte av livsnödvändiga orsaker söka efter nya
fångstområden. De tog bara och utnyttjade en möjlighet som tillhandahölls genom förändringarna i naturen. Deras drivkraft, att ge sig ut
i det okända, generades utifrån någon form av äventyrslusta, prestige
eller hävdelsebehov (företeelser som vi kan anta även har funnits hos
de levande fångstgrupperna). De närdes av förhoppningen att kunna
nå nya jungfruliga marker, vilka sannolikt antogs vara rika på olika
naturresurser. Det var detta antagandet om ett förmodade ”överflöd
bortom horisonten”, som drev dem att undan för undan ta nya områden i besittning (Wikell & Petterson 2009, s. 24). Hypotesen förefaller
vara applicerbar på det allra äldsta skedet, det vill tiden före 10 500
BP. Andra möjliga tolkningar för den perioden diskuteras i avsnitt 10;
Leva i en klimatzon.

Kolonisationen av Västsverige och Norge

Beträffande Västsverige menar jag att det inte förekom ett, utan
snarare flera olika händelseförlopp under senpaleolitikum och
tidigmesolitikum.
Det allra äldsta skedet, det vill säga mellan 13 000 och 10 200 BP,
var en initial fas då människor för första gången kommer till det landområde som vi idag betraktar som Sverige. Pionjärernas aktiviteter
resulterar i bosättningsspår som vi idag kan skönja i det arkeologiska
fyndmaterialet. Successivt över tid, leder dessa tillfälliga besök till ett
ökat antal boplatser. I det allra äldsta skedet förefaller det som att små
grupper av människor endast sporadiskt besökte den från is frilagda
kusten. De arkeologiska lämningarna antyder att de endast uppehöll
sig i den södra delen av den dåvarande skärgården (d.v.s. mellan
Göteborg och Varberg). Övriga delar av Sverige var då, generellt sett,
täckt av inlandsis. Samma typ av kortvariga vistelser som successivt
ökade i antal finns också dokumenterade på den europeiska kontinenten. Lämningarna kan ses som en del av ett större kontinentalt
händelseförlopp. Hansen (2006) för fram Housleys (1997) tolkning av
boplatserna från sen Magdalien (12 000–13 000 BP). Lämningarna av
dessa tidiga bosättningar finns spridda längs de stora floderna inom
den centrala delen av Kontinentaleuropa (Hansen 2006, s. 98). Även
kolonisationen av den norra delen av den europeiska kontinenten
skedde i två faser. Först kom ”initial pioneer phase” vilken har 14C-
daterats till 13 000 BP i Storbritannien och 13 200 BP i norra Tyskland/södra Danmark (Housley m.fl. 1997, s. 44–47). Den initiala fasen
finns endast representerad i Sverige med en enda boplats, Skatmossen, som ligger i sydvästra Sverige strax nordöst om Varberg (se
avsnitt Boplatsen invid inlandsisens rand – Skatmossen).
Även L. G. Straus anser att det inträffade en expansion av bosättningar för omkring 13 000 år sedan (Straus 2000). Orsaken till detta
ändrade förhållande, att glest levande jägargrupper tog Kontinenta-
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leuropas nordliga landområde i besittning, var att en temperaturhöjning ägde rum under tidsperioden. Klimatförändringen resulterade
i en serie olika förändringar av landskapet. Denna förvandling av
såväl land- som havsmiljö ledde till en rikare djurvärld och en mer
varierad vegetationssammansättning. Sammantaget blev de nordliga
områdena alltmer gästvänliga, vilket skapade en möjlighet ta dem i
besittning. Vissa grupper kom successivt att förskjuta sina försörjningsområden allt längre norrut och utnyttja den situation som den
förändrade naturmiljön innebar. Från dessa förändrade bosättningsoch levnadsmönster hittar vi idag lämningar så långt norr ut som i
södra Västsverige.
Housley beskriver den initiala fasen som en kärntrupp av några få
små grupper av jägare, vilka begav sig ut i det okända för att upptäcka
obefolkade områden som kunde utnyttjas (Housley et al 1997, s.
44–47). Det förefaller som att denna fas pågick mellan 400 och 600
år och att dessa första vistelser följdes av större, men sannolikt inte
permanenta bosättningar (”residential camp fase” / op citat). I Västsverige finns endast spåren efter dessa tillfälliga boplatser, exempelvis
i Edared (cirka 12 000 BP, i Trollåsen (12000 BP), i Havås och Tvååker
strax öster om Varberg (cirka 11 000 BP) och i Kållered (11 000–10
500 BP).
Även Bang Andersen (2003) tolkar kolonisationen i nuvarande
Norge som en lång process. Han beskriver den allra äldsta fasen som
en period då kustområdet endast nyttjades säsongsvis. Därefter tog
man fullt ut kustlandskapet i anspråk. I detta andra skede stannade
man mer stadigvarande, det vill säga att man bosatte sig och vistades
i kustområdet året runt.
Den stora förändringen i bosättningsmönstret skedde i det västsvenska området i övergången till preboreal tid, det vill säga cirka
10 500–10 200 BP. Först då kan vi i det arkeologiska materialet
se enstaka större bosättningar med rika fyndmaterial. Under det
nästkommande skedet, 10 200–9700 BP, ägde en stor omvandling
rum. Sett ur ett västsvenskt perspektiv exploaterades då hela kuststräckan, från dagens Varberg i söder upp till norska gränsen i norr.
Under perioden skedde en kontinuerlig förflyttning mellan kontinenten och den västsvenska skärgården. Basboplatser blev allt vanligare
längre norrut längs kusten. Motsvarande förlopp skedde också i södra
Norge, där arkeologiska lämningar efter bosättningar finns längs hela
kusten. Bjercks och Bang Andersens tolkningsmodell om ett snabbt
förlopp i samband med att det norska kustområdet togs i anspråk liknar det bosättningsmönster som också kan ses i Västsverige (Bjerck
1995, s. 131 ff., Bang-Andersen 2003, s. 5ff). Det var då under senpaleolitikum som människor flyttade hit för gott och kustremsan togs i
anspråk fullt ut.
Under den tredje fasen, den tidigmesolitiska kolonisationen,
hade inlandsisen smält av allt snabbare och dragit sig allt längre
norrut. Klimatet blev kontinuerligt varmare. Enstaka små grupper
av människor förefaller ha tagit sig från havet i väster och in genom
de stora sunden i öster (Uddevalla-, Munkedal- och Närkesunden).
Via sunden tog de sig till Vänerbassängen och sedan vidare in i
östersjöområdet, där rörde sig de små grupperna snabbt vidare med
sina båtar. På senare år har uppdagats en rad bosättningar i såväl den
mellansvenska skärgården som Norrland, men även längs den dåtida
finska kusten som visar att den frilagda kustremsan omgående togs
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i anspråk (Kankaanpää & Rankama 2005, Takala 2005, Wikell &
Petterson 2005, Östlund 2007, s. 9).
Inom en förhållandevis kort tidsperiod, mellan cirka 9 600 och
9 500 BP, stängdes successivt de stora sunden mellan Västerhavet
och Vänern och Östersjön. I samband med detta befolkades det
västsvenska inlandet för första gången, till att börja med lite i taget.
Troligen var det små grupper av människor som pendlade mellan kust
och inland innan inlandet togs i anspråk i fullt ut. Spridningen av
bosättningar skedde snabbt och stora områden av inlandet utnyttjades för jakt och samling.
Under den initiala fasen började basboplatser att etableras i inlandet, parallellt som sunden stängs. En ny process påbörjades, vilken
ledde till en regionalisering av människogrupperna. I den mesolitiska
fasen, cirka 9000 BP, etablerades en inlands- respektive en kustbefolkning. Ett genomgående drag för dessa olika kolonialiseringsfaser
förefaller vara att när gruppen väl lärde känna det nya landområdet
och det visade sig vara möjligt att exploatera naturresurserna skedde
det en omgående förflyttning in tidigare obefolkade områden.
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5. Gränsen flyttas
boplatser daterade mellan
13 000 och 11 000 BP
Under de senaste 20 åren har det längs Västsveriges kust påträffats
och grävts ut ett förhållandevis stort antal stenåldersboplatser inom
en förhållandevis begränsad region. Detta kustområde motsvarar en
yta av cirka 50x10 km. Detta kustområdet motsvarar till stor del den
svenska övärld som var fri från inlandsis under tidsperioden från
13 000 till 11 000 BP. Öster därom, liksom i norr täcktes landområdet
under denna tidsperiod av kilometertjock inlandsis. Längre söderut
fanns ett frilagt, sammanhängande landområde som idag motsvaras
av Skåne och Danmark. Detta dåtida kustområde är idag beläget
under havets yta.
Under senpaleolitikum utnyttjades den västsvenska kustremsan
och övärlden i olika hög grad. Under den allra äldsta fasen, det vill
säga 13 000–11 000 år (BP), förekom det endast enstaka bosättningar.
De fåtaliga lämningarna från tiden är samlade till ett begränsat kustområde mellan Göteborg och Varberg. Under denna tidiga period har
vi inga spår efter människor längre norr ut än Göteborg. Bosättningarna är mycket fåtaliga och det talar för att människorna endast kom
hit för tillfälliga besök och att de gjorde det med stora tidsintervall.
Västsverige äldsta boplatser har flera gemensamma nämnare. De
har alla en anknytning till den marina miljön. Alla hittills påträffade
boplatser, utom en (Edared), är belägna på öar i den dåtida skärgården. Vid en fördjupad analys är det uppenbart att även Edaredlokalen
har haft en marin anknytning. På denna plats har man jagat ren. Jaktplatsen var strategiskt belägen längst in i en havsvik. Det förefaller
som att när renhjordarna skulle passera genom området var djuren
tvungna att ta sig över ett smalt sund. Jakten bedrevs sannolikt under
de perioder på året (sensommar/tidig höst) när renen i sina säsongsmässiga förflyttningar var tvungen att simma över sundet.
Ett genomgående drag är att dessa grupper av människor måste
ha haft tillgång till båt. Valet av boplatslägen tyder på att det har varit
mycket viktigt, ja rent av livsavgörande att nå ut till den omgivande
havsbiotopen oavsett väderförhållanden.

Pionjärerna – spåren av de första människorna

De första spåren vi har efter människor i Sverige härrör från en
boplats som är daterad till 13 000 BP. Platsen benämns Skatmosseboplatsen (Nordqvist 2000). Redan år 1983 insamlades lösfynd på
området. Eftersom fynden påträffades på en plats som var mycket
högt belägen ansågs, vid denna tidpunkt lokalen som kontroversiell
(på grund av dess höga ålder). Höjden över havet indikerade att flintföremålen skulle kunna vara lämningar efter Sveriges äldsta bosättning. Eftersom att platsen inte hade grävts ut var osäkerheten stor
och därför kom fynden inte att ingå i diskussionen kring Västsveriges
äldsta invånare förrän boplatsen hade undersökts, i samband med en
forskningsundersökning (det vill säga efter år 2000).
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Boplatsen invid inlandsisens rand – Skatmossen
Skatmosseboplatsen (Ås 114) är belägen inom det nordhalländska
sprickdalslandskapet. De höga urbergen är genomskurna av djupa
ådalar. Landskapet är utifrån sina geologiska förutsättningar mycket
likt det kustlandskap som finns i Bohuslän. Varbergstrakten kan
sägas utgöra den sydligaste utlöparen av det bohuslänska skärgårdslandskapet. Söder om Varberg förändras landskapet, där saknas
skärgården och kusten karaktäriseras av ett slättlandskap som direkt
möter havet.
Boplatsen vid Skatmossen uppvisar en närtopografisk miljö som
är typisk för dessa tidiga kustbosättningar. Det innebär att de som
har bosatt sig på boplatsen har sett det som viktigt att ha tillgång
till två stränder. Vid Skatmossen låg stränderna norr och söder om
boplatsen. Den södra stranden har haft ett visst skydd av den stora
ö som då fanns söder om Skatmossen och som har fungerat som en
vågbrytare. Åt norr låg det en skyddad vik. Stranden flankerades
på båda sidor av en pirliknande bergsformation som bildade en
naturhamn. Även vid kraftiga vindar bör denna ha utgjort en lugn
hamnmiljö. Motsvarande närtopografi, med två stränder varav en är
utformad som en hamnlagun, förekommer även vid andra senpaleolitiska boplatser såsom exempelvis vid Stretered (Kållered 77 och 34)
och den något yngre boplatsen Glimsås (Morlanda 57). För de tidiga
bosättarna verkar det ha varit viktigt med två hamnmiljöer riktade åt
skilda väderstreck. Lokaliseringen innebar att det alltid fanns möjligheter att ta sig ut på havet.
Endast en begränsad del av Skatmosseboplatsen har undersökts. Före fältundersökningen hade en del flintor samlats in från
matjorden. Först när en utgrävning av platsen kom till stånd kunde
vi konstatera att det även fanns flintor som låg under ploglagret och
dessutom i orörda lager, det vill säga i ursprungligt läge. För att få
grepp om boplatsens utbredning grävdes initialt spridda provrutor i
de olika terränglägena som fanns på platsen. Fornlämningen visade
sig ha en utsträckning delvis längs en flack sluttning åt söder, liksom
uppe på ett mindre krönläge samt i en sluttning mot norr. I öster och
väster begränsades boplatsytan av berg i dagen. Inom den boplatsytan grävdes 27 kvadratmeterrutor.
Under den arkeologiska utgrävningen kunde konstateras att
förekomsten av slagna flintor och en specifik lagerföljd på platsen,
liksom graden av jordarternas och fyndmaterialets svallning, skilde
sig markant åt inom den grävda ytan. Detta var viktigt för den fortsatta tolkningen av platsen. På krönläget fanns ett flintmaterial som
låg kvar på ursprunglig plats i ett mineraljordslager under matjorden.
Flintor här var inte svallade och saknade gul/vit patina men hade blivit skadade av kraftig köld. Jordarterna i lagerföljden på krönpartiet
var inte heller sorterade i olika storleksfraktioner. I fyndlagret fanns
alla kornstorlekar som låg blandade (det vill säga allt från puderfint
upp till grusstorlek). Sammansättning av denna blandning av olika
kornstorlekar visar att havets vågor aldrig har nått upp till denna
del av boplatsytan. Området har alltid varit beläget ovanför högsta
kustlinjen, vilket har varit viktig i försöken att datera flintföremålen.
De flintor som människorna ursprungligen hade lämnat efter sig låg
samlade i de övre fem centimetrarna av fyndlagret.
De flintföremål som påträffades längre ner i sydsluttningen var
däremot, i mer eller mindre utsträckning, svallade. Flintorna låg i ett
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vattenpåverkat sand- och gruslager, där jordarterna var sorterade i
olika storlekar i de skilda lagren. Här hade den finaste fraktionen, silt
(eller den fina puderfraktionen), sedan länge spolats bort av havets
vågor. Här i sluttningen fanns slagna flintor så långt ner som upp till
ett djup av knappt en meter.
Flintmaterialet som grävdes fram i den norra slänten hade också
varit utsatta för vågornas kraft, lika intensivt som i sydsluttningen.
Sand- och gruslagret var dock inte så omfattande som på den södra
sidan. Flintorna uppvisade inte heller samma tecken på kraftig
svallning. Mängden flintföremål var betydligt färre i denna del av
boplatsområdet.
Förutsättningarna för att datera Skatmossen är extremt goda eftersom platsens åldersbestämning grundas på att delar av flintmaterialet
är svallat, d.v.s. rundnötta av havet. Alltmedan de högst belägna
inte var påverkade av havets vågor. Förhållandet gör det möjligt att
påstå att en bosättning fanns på platsen samtidigt som havet stod på
denna höga nivå. Geolog Tore Påsse har utifrån sina undersökningar
konstruerat en strandförskjutningskurva för området (Påsse 1988).
Kurvan visar att det endast fanns en tidsperiod då havet nådde upp
till boplatsens höga nivå, det vill säga 65 m ö.h., och det var 13 000 BP.
Det var endast under denna tidsperiod som flintorna har kunnat bli
svallade. På grund av landhöjningen i området försköts strandlinjen
sedan snabbt ner till betydligt lägre nivåer. Viktigt att understryka
i detta sammanhang är relationen mellan osvallade och svallade
flintor. På det högst belägna partiet inom boplatsytan förekom helt
osvallade flintor. Fynden låg inpackade i en jordart som inte vid något
tillfälle har berörts av havet. Längre ner i sluttningen låg de svallade
flintföremålen inlagrade i det av havet sorterade gruset och sanden.
Kombination av ett flintmaterial som är opåverkat respektive påverkat
av havet är unikt för en stenåldersboplats i Sverige. Tillsammans har
fynd- och lagerförhållandena på platsen skapat osedvanligt goda möjligheter för att mycket precist kunna relatera boplatsen till den högsta
punkten på strandförskjutningskurvan för området. Sammantaget
gör dessa förhållanden ett bevis för fyndens höga ålder.
Ett centralt problem beträffande Skatmosseboplatsen är möjligheten att relatera fyndmaterialet till motsvarande boplatsfynd. De
närmaste fyndplatserna finns i den norra delen av Kontinentaleuropa.
Rent typologiskt kan flintorna från Skatmossen jämföras med fynd
från perioden senmagdelaine. De närmaste lokalerna av motsvarande
ålder ligger i Belgien samt i södra Danmark/norra Tyskland (Housley
et al 1997, s. 44–47, Straus 2000). Sett ur ett nordiskt perspektiv utgör
därför denna boplatslokal, med dess föremål, en i det närmaste unik
bosättning från tidsperioden.
Vid utgrävningarna vid Skatmossen påträffades bland annat en
spets som har en längsgående sidoretusch. Retuschen går från spetspartiet och ända ner till basen. Spetsen kan närmast liknas vid en
spets av Gravettien/Federmessertyp (enligt Peder vang Pedersen Flint
1993, s. 66–67, Johansson 2000, s. 30).

Renjaktslokalen vid Edared
Vid Edared (Fotskäl 99:1) har gjorts tre unika fynd inom ett avstånd
av cirka 500 meter. De förefaller ha samband med varandra rent
kronologiskt. Längst i väster har insamlats drygt 50 flintor inom en
boplatsyta av cirka 10x10 meter. De mest intressanta föremålen bland
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dessa var en fragmentarisk tångespets, två grova spån, tre spånfragment och en ensidig grovt konisk spånkärna. Flintföremålen återfanns på en flack terrassering i en sluttning. På en långsträckt höjd,
cirka 500 meter öster om boplatsen, har det också hittats ett grovt
flintspån. Strax nedanför fyndplatsen har det grävts upp skelettdelar
av ren. Skelettet påträffades drygt en meter ner i ett blågrått lerlager
(Lönnberg 1909). Det enda som tillvaratogs av skelettet var själva
hornkronan. Hornet har 14C-daterats till 12 265 BP (Mörner 1969, s.
478).
Fyndplatsen för renen utgörs idag av en uppodlad mossmark. För
12 000 år sedan stod havet cirka 50 meter över dagens nivå, vilket
innebar att havet utgjorde ett markant inslag även i dagens inland.
Utifrån de strandlinjekurvor som finns för området kan man konstatera att renfyndplatsen för 12 000 år sedan utgjordes en grund
havsvik omgärdad av små bergshöjder. Viken bildade den innersta
delen av en betydligt större havsvik (dagens Viskadalen).
Edaredlokalen uppvisade stora likheter med renjaktsplatsen Aasivissuit, på Grönland vad gäller karaktäristiken i landskapets närtopografi (se avsnitt 3). Boplatsen vid Edared var belägen direkt invid en
mycket smal dalgång som mynnade ut vid ett långsträckt näs. Ett näs
som var omgivet av vatten. På den Grönländska boplatsen Aasivissuit
jagade inuiterna ren. Platsen var noga vald eftersom det var just här
som renen måste passera genom dalgången och sedan vidare ut på
näset. Därefter fortsatte renflocken sin färd genom att hoppa i vattnet
och simma över sundet till fastlandet. Inuiterna jagade renen framför
allt då djuren sam omkring i vattnet men också på land. Sannolikt har
man jagat på motsvarande vis vid Edared. Då skelettdelarna av en ren
påträffades låg dessa i ett lager som antas ha utgjort havsbotten under
senpaleolitikum. Renen har 14C-daterats till 12 265 BP (Mörner 1969
bilaga 4). Sammantaget förefaller renen ha dött på platsen i samband
med jakt.
Min tolkning är att, de ovan nämnda fyndplatserna vid Edared,
utgör skilda lämningar från en renjaktplats. En hypotes är att renen
säsongsmässigt har rört från sitt sommarbete i dagens Västergötland
ner till vinterbetet strax söder om dagens Hamburg i norra Tyskland.
De stora renflockarna antas ha förflyttat sig längs moränåsarna från
söder upp mot norr. När de har kommit fram till dagens Fjärås Bräcka
har flockarna blivit tvingade att dra sig österut eftersom de inte kunde
komma längre norrut, på grund av att land upphörde och övergick
till hav. Då hjordarna rörde sig österut, mot de stora grässlätterna (i
dagens Västergötland) blev de tvingade att de passera Edared. Det var
vid dessa återkommande säsongsvandringar som renarna antas ha
jagats vid Edared.

Boplatsen Trollåsen i Askim
Boplatsen vid Trollåsen ligger i Göteborgs södra del på en höjd av
65 meter över havet (Askim 249:1). De påträffade flintföremålen
var kraftigt svallade, vilket innebär att flintorna utifrån strandförskjutningskurvan kan dateras till en ålder av 12 000 BP. Vid undersökningen grävdes ett mindre område centralt inom boplatsytan. I
meterrutorna påträffades rikligt med bearbetad flinta. Föremålen
uppvisade stor variation. Det förekom olika typer av spetsar, borr,
kärnor m.m. Flintföremålen kännetecknades av att de var små i
storlek och kraftigt svallade. Svallade flintföremål återfanns också på
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en annan senpaleolitisk stenålderboplats, Onsala 25 i Gottskär öster
om Kungsbacka. Boplatserna hade flera likheter. Båda var belägna
långt ut i den dåtida skärgården vilket innebar att de efter det att de
övergivits blivit kraftigt utsatta för vågorna från öppet hav. Gemensamt var också att fyndmaterialen låg i grovt svallgrus, vilket har ökat
flintornas svallningsgrad. Föremålens begränsade storlek antas vara
orsakad av att det under senpaleolitikum endast fanns en begränsad
mängd råämnesflinta i närområdet och förefaller ha varit begränsad
till små flintnoduler.
Flera olika spetsar samlades in vid undersökningen av Trollåsenboplatsen. En typ bestod av två små fragmentariska tångespetsar,
en annan av två eneggade spetsar och en tredje av två högnipenspetsar. I fyndmaterialet fanns också en stickel (med retusch) samt två
stickelavslag. Andra redskap var två spånskrapor liksom två borr, en
mikrostickel, ett retuscherat spånfragment samt en ensidig tvåpolig
spånkärna.

Havås strax öster om Varberg
I Havås, direkt öster om Varberg ligger en boplats (Träslöv 122:1)
som utifrån höjden över havet och flinttypologi kan dateras till cirka
11 000 BP. Boplatsen är belägen på östra sidan en liten höjd. Vid
bosättningstillfället utgjorde platsen en ö som låg i den havsvik som
sträckte sig från västerhavet och upp mot Viskans inre dalgång. Under
sommarhalvåret transporterades stora mängder smältvatten från
inlandsisen genom Viskans dalgång ut till havet.
Bosättningen har legat i, vad vi kan benämna, ett mellanläge i den
dåtida skärgården. I ett område där åmynningen har varit mycket
bred och vattnet grunt, oftast inte djupare än någon eller några meter.
Vattnet har sannolikt varit omväxlande bräckt och sött. Boplatsen har
haft en strategisk placering mitt i mynningsområdet, från vilken det
var möjligt att utnyttja omgivningens många skilda biotoper.
Inga utgrävningar har förekommit på platsen, utan allt fyndmaterial har påträffats genom ytplockning. I fyndmaterialet domineras
redskapen av olika typer av små eneggade spetsar. Det förekommer
också enstaka sticklar men inga skrapor. Dessutom finns det spån
och små spånkärnor (tvåpoliga och ensidiga). Sammantaget indikerar
fyndmaterialet att boplatsen var en plats varifrån riktad jakt bedrevs.
Sannolikt skedde detta endast under begränsad del av året, under
sommarhalvåret.
En intressant aspekt med Havåsboplatsen är att flintspetsmaterialet uppvisar mycket stora likheter med spetsar från norra Tyskland.
Stora delar av redskapsmaterialet, som i Havås fall till största delen
utgörs av zonhovenpetsar, är i det närmaste identiskt med föremål
påträffade på flera av Deimerboplatserna belägna strax sydväst om
dagens Hamburg och Elbedalgången. Fågelvägen mellan Göteborgsområdet och Deimerboplatserna är cirka 450 kilometer.
I fyndmaterialet från Havås finns också små tångepilspetsar av
ahrensburgstyp, mittsticklar, små men breda spån och små ensidiga
tvåpoliga spånkärnor.
Kålleredslokalerna vid Stretered
Strax söder om Göteborg, vid Kållered, undersöktes på 1990-talet
två fornlämningar, där det påträffades fyndmaterial som antas vara
bland de äldsta framgrävda i Göteborgsområdet (Kållered 77 och 34).
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De båda Kålleredslokalerna utgjordes av inlagrade slagplatser som
låg på en höjd mellan 40 och 50 meter över havet. Båda lokalerna var
lokaliserade till den så kallade Göteborgsmoränen. För 11 100 till 10
500 (BP) låg fyndplatserna på en halvö i den inre delen av den dåtida
skärgården vid Göta älvs mynningsområde (Nordqvist 2000 s. 183).
Strax norr om de båda fyndplatserna har tidigare påträffats en mycket
karaktäristisk tångespets av ahrensburgstyp (Schmitt 1995, Nordqvist 2000, s. 185). På båda platserna påträffades fyndmaterialet i ett
lager mellan två sandlager. Fyndmaterialen kan dateras till Alleröds
tid utifrån strandförskjutningskurvan för det aktuella området
(Nordqvist 2000 s. 182; 2005, Påsse 1987, s. 209).
Vid undersökningen av boplatsen, Kållered 77, grävdes djupschakt
med maskin för att få klarhet i stratigrafin hos de underliggande
sand- och gruslagren. I schakten påträffades flintslagningsplatser.
Totalt handgrävdes åtta kvadratmeter (Peterson 1997). Flintkoncentrationerna låg i en nordsluttning nedanför ett mindre berg. Slagplatserna låg samlade, på samma nivå och parallellt med den dåtida
havsstranden. Vid grävningen låg flintorna i och under ett halvmeterdjupt svallgruslager och inom varje flintkoncentration påträffades
inom en mycket begränsad yta (cirka ½ m2).
Vid en närmare studie av flintorna från boplatsen, kunde en viktig
iakttagelse påvisas och dessa rön generar flera viktiga slutsatser. Det
var i samband med att cortexytan studerades närmare som det kunde
konstateras att det ursprungliga kritlagret fanns bevarat på flintan
(se foto). Detta konstaterande genererar en intressant diskussion som
behandlas under rubriken – ”Direkttransporterad flinta för 11 000 år
sedan”. De erhållna slutsatserna får direkta konsekvenser för diskussionen beträffande mobiliteten hos dessa grupper (se avsnitt 2 samt 5
och 6).
Värt att beakta är att flintor, vid exempelvis Stevn i Danmark, som
ramlar ur kritlagret och ner till strandbrynet förändras omgående i
sin yttre struktur. Vattnet och havets vågor polerar omgående bort

Ett stycke flinta med bevarad kritkrusta framgrävd vid Kållered 77.
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det sköra kritlagret från den ner ramlade flintan. Tillbaks till flintnodulen från Kållered. Denna hade ett kritlager som var kvar intakt.
En konsekvens av ovanstående slutsats är att flintnodulen har tagit
ut direkt från kritlagret. Kritlager som är flintförande finner vi idag i
områden belägna på mittjylland, strax utanför Malmö, södra Själland
och nordöst om Hamburg. Hur det var för 11 000 år sedan är för mig
oklart. Det är dock oklart var någonstans var möjligt att gräva fram
flinta ur kritlagren
Dessutom kan konstateras att denna flinta, liksom de från den
intilliggande (Kållered 34) samt den i Tvååker (207) har också gemensamt att flintorna är av hög kvalite (glasig zenon, inga sprickor, få
fossil och andra ”föroreningar”). På dessa platser påträffas mycket få
avslag från primärhuggningen av flintan. Vilket innebär att det förekommer få avslag med cortex. Vilket kan tolkas att råflintnodulen har
tillhuggits på en annan plats. Kanske rent av vid insamlingsplatsen.
Undersökningen av den något större boplatsen, Kållered 34, visade
att lokalen var 27 kvadratmeter stor. Vid fältarbetet grävdes sandlagret under matjorden bort för hand i 1x1meter stora rutor. Flintorna
påträffades även här inlagrade i ett sandlager. Själva fyndlagret handgrävdes och kontroll sållades. Fynden bestod till stor del av flintspån,
212 stycken. Spetsarna representerades av tre små fragmentariska
tångespetsar, sex spetsar av typen zonhoven och en spets av typen
federmesser, samt en trekantsmikrolit, en grov lancettmikrolit och en
längsretuscherad mikrolit. Det påträffades också tre stycken sticklar
och fem stickelavslag, samt rester efter mikrolittillverkning i form av
sex mikrostickelavslag. I det framgrävda flintmaterialet fanns också
en spånkärna av typen ensidig tvåpolig samt ett plattformsavslag.

Det inlagrade fyndmaterialet vid Onsala kyrka
Vid en mindre undersökning vid Onsala kyrka (Onsala 401:1) påträffades slagna flintor i ett läge som under senpaleolitikum utgjorde ö i
den yttre skärgården. Vid undersökningstillfället grävdes matjorden
bort med grävmaskin. Därefter handgrävdes spridda meterstora rutor
i det underliggande gruslagret. Avslutningsvis drogs ett djupt schakt
med grävmaskin, vilket innebar att gruslagret genomgrävdes från
ett djup av 0,1 meter ner till 1,5 m. I lagret gjordes ett flertal fynd av
slagen flinta. Fyndmaterialet återfanns på en höjd mellan 30 och 34
meter över havet, vilket innebär en ålder av omkring 11 000 BP enligt
strandlinjekurvan.
Inlagrade i sand- och gruslagret påträffades en fragmentarisk
eneggad spets, två kärnborr, två spån, två avslagsskrapor, en ensidig
tvåpolig spånkärna som senare använts som knacksten, ett retuscherat avslag, ett spån och flera avslag. Allra längst ner, under ett lerlager
på 1,5 meters djup, påträffades i ett tunt sandlager ett spån.

6. Att ta nytt land i besittning
utnyttjandet av nya resurser
mellan 10 500 och 9 700 BP
Västsveriges skärgård under senpaleolitikum

Den senpaleolitiska skärgården hade en utsträckning från dagens
Varberg i söder till den norska gränsen i norr. Övärlden bestod av
såväl stora som små öar, kobbar, skär, sund och havsvikar. I anslutning till dessa förekom ett mycket varierat landskap under havsytan.
Här fanns varierande djup (ända ner till 100 meters djup), men även
olika bottentyper såsom sten-, sand- och lerbottnar. Tillsammans
utgjorde detta havslandskap en rik mängd av olika marina biotoper.
Detta skärgårdslandskap utnyttjades av ett stort antal havslevande
djurarter. Vissa djurarter vistades här endast säsongsvis. Andra
arter levde här stationärt. Kusten söder om Varberg kännetecknades
avsaknaden av en skärgård. Här mötte det flacka lerslättslandskapet
direkt det öppna havet. Denna del av kusten kännetecknades av både
en monoton landmiljö och ett ensartat havslandskap. Det var endast i
anslutning till åmynningarna som det fanns en variation av biotoper.
Först när isavsmältning av inlandsisen tog fart för cirka 10 500
(BP) skedde en omsvängning i resursutnyttjandet bland de grupper
av människor som fanns i området. Hela skärgårdslandskapet togs
nu i anspråk, från dagens Skee i norra Bohuslän till Varberg i söder
etablerades bosättningar. Längs kusten fanns det dock två större
koncentrationer med bosättningar. Båda låg samlade i skärgårdslandskapet utanför två stora sund. Den ena koncentrationen sträckte
sig likt en triangel från Uddevalla i öster till Orust och Tjörn i väster.
Den andra koncentrationen finns i Göteborgsområdet där Göta älv
mynnar ut. Totalt inom hela kustområdet känner vi idag till minst
500 lokaler som kan dateras till den senpaleolitiska och yngre hensbackafasen. Det påträffade fyndmaterialet visar på en stor spännvidd
i fyndmängd inom respektive fyndplats och boplats. På vissa platser
förekommer sparsamt med fynd medan andra har varit väldigt
fyndrika. På enskilda lokaler har påträffats allt ifrån någon enstaka
tångespets till stora mängder föremål (till exempel 30–50 skivyxor).
Den sammantagna bilden är att vi inom detta förhållandevis begränsade kustområde återfinner vi en av norra Europas största anhopning
med bosättningar från senpaleolitisk tid.

De första bosättarna
Till ovan beskrivna grupp av boplatser skall föras två mycket noggrant utgrävda senpaleolitiska lokaler. Det är Tosskärrsboplatsen
på Tjörn (Stenkyrka 94) och Glimsåsboplatsen på Orust (Morlanda
57). På båda lokalerna har framkommit rikliga flintmaterial och även
spår av hyddor. I motsats till många andra fyndlokaler, exempelvis
Nösundsboplatsen (Nösund 205; Schmitt 1999), hade dessa båda
boplatser blivit minimalt påverkade av havet. Därför är de båda
boplatserna vid Tosskärr och Glimås lämpliga att studera närmare. I
innevarande kapitel görs en analys av de båda lokalerna. Beträffande
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Tosskärrsboplatsen så baseras analysen, till stor del, på tidigare
studier (Kindgren 1995 och 1996, Nordqvist 2000).
Tosskärr 94

Boplatsen vid Tosskärr ligger på en nivå av drygt 47 meter över havet
och utifrån strandförkjutningskurvan kan platsen grovt dateras till
10 500 BP (Nordqvist 2000, s. 171). Dess fyndmaterial kan också
relateras till äldre fasen av preboreal tid. Bosättningen har legat på en
ö som under senpaleolitikum var belägen långt ut i det dåtida skärgårdslandskapet. Platsen låg väl skyddad bakom ett berg. Framför
boplatsen låg en grund vik. Själva bosättningen sträckte sig sandstranden och ner till den skyddade havsviken.
Tosskärrsboplatsen tillhör en, av få västsvenska bosättningar, där
hela boplatsytan troligen har undersökts. Utgrävningarna skedde
under åren 1950–1952 (Fredsjö 1953. s. 48). Totalt undersöktes en yta
av 150 kvadratmeter utifrån 1x1 meter stora rutor. Fyndmaterialet låg
huvudsakligen i gränszonen mellan matjorden och det underliggande
sand- och stenlagret (Fredsjö 1953, s. 48). Fyndlagrets tjocklek har
inte uppgetts men utifrån profilritningar kan det uppskattas till cirka
0,1–0,2 meter.
Fyndlokalen ses fortfarande som unik, på grund av den rika förekomsten olika redskap (Nordqvist 2000 s. 171). Spetsarna bland de
insamlade flintföremålen utgörs av tre tångespetsar och 156 eneggade
spetsar, samt två rombiska mikroliter och 23 grova lancettmikroliter.
Kärnorna domineras av 25 stycken ensidiga tvåpoliga spånkärnor,
men det finns även 13 koniska spånkärnor. I fyndmaterialet finns
också sex skivyxor och ett exceptionellt stort antal sticklar och mikrosticklar. Totalt har det påträffats 123 mikrosticklar och 43 sticklar
(Nordqvist 2000, s. 171). För att vara en kustbosättning förekommer
det också osedvanligt många skrapor. De flesta är tillverkade av spån,
46 stycken, men det förekommer också nio avslagsskrapor. Inom
parentes kan påpekas att det inte finns någon analys av mikroliterna
från Tosskärr, men att det finns en mer omfattande mikrolitanalys
från fem andra västsvenska lokaler som dateras till ahrensburgperioden och yngre hensbackaperioden (se Nordqvist 2000, s. 81ff).
Tosskärr är en av få preboreala bosättningar där det påträffats
en förmodad hyddlämning. Denna utgjordes av en halvcirkelformad
stenformation med en diameter av 4,5 meter (Fredsjö 1953, s. 51)
Morlanda 57

Boplatsen vid Glimsås (Morlanda 57) är belägen omkring 57 meter
över havet (Nordqvist 1998, s. 12). Utifrån strandförskjutningskurvan kan lokalen dateras till cirka 10 200 BP (Nordqvist 2000, s. 171).
Boplatsen var belägen på en flack sandig terrass som sluttande svagt
åt nordöst. I övriga väderstreck omgavs boplatsytan av små berg som
skyddade mot omgivande hav och stormiga vindar. Under senpaleolitikum låg boplatsen i en skyddad havsvik och hade sin huvudsakliga
utsträckning ner mot havet i nordöst. Förutom ovan nämnda strand
har invånarna på boplatsen haft möjligt att nå andra stränder åt både
norr och söder, vilket gav möjlighet att komma ut på havet oavsett
rådande vindriktning.
Vid utgrävningen av Glimsås boplatsen visade det sig att lagren
varierade inom den avbanade ytan. Generellt kan lagerföljden beskrivas som att överst fanns ett grått sandigt myllalager som tillsammans
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Boplatser i Västssverige och Mälarregionen vid 9 600 BP markerade på utsnitt ur GSD-Översiktskartan.
Torbjörn Påsse.

med det avbanade ytskiktet utgjort en del av ploglagret. Under detta
fanns ett sandigt kulturlager som tolkades som en äldre markyta.
Själva kulturlagret var endast cirka 0,05 meter tjockt. I det fanns ett
stråk med stenar (cirka 0,1 meter stora) mot vilka det låg uppkastad
eller ansamlat en större mängd flinta. Därunder övergick kulturlagret
i ett tredje lager som karaktäriserades av rödbrun grusig sand som
var cirka 0,2 meter tjockt. Detta lager innehöll i vissa partier rikligt
med flinta, men inom andra delar, framför allt i utkanten av undersökningsområdet, var lagret nästan helt fyndtomt. Underst, på mellan
0,55 och 0,65 meters djup, fanns ett fyndtomt gult sandlager.
Fynden insamlades i 1x1 meter stora enheter och lagervis eller i
skikt om två centimeter. Flintredskap samt avslag och spån återfanns
i det översta lagret. Då jorden brukats har det underliggande kulturlagret delvis skadats och en del flinta har rörts upp av plogen. Detta
syntes tydligt i ytan på det gråa sandiga lagret där fåror hade bildats
efter plogen. I detta gråa sandlager och även inom vissa partier inom
det underliggande kulturlagret (den äldre markhorisonten) framkom
rikliga flintkoncentrationer. Nedan följer en detaljerad beskrivning av
fynden.
I materialet från Glimsås är skivyxorna och skivmejslarna förhållandevis små (Plansch 68:38 och 60 respektive 57, se figur). De kan i
flera fall närmast beskrivas som miniatyrredskap. På två av skivmejslarnas nackparti förekommer en tillhuggning på alla fyra sidor.
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De åtta lerbergsyxorna är mer eller mindre fragmentiserade. De
har alla en tvärgående tillslagning på bredsidan (i det bredaste partiet). Två yxor saknar de typiska avspaltningarna efter tillslagningen
från egg och nacke in mot yxans mitt (Plansch 68:58 se figur).
Från boplatsen finns en stor variation av spetsar. De utgörs av
tångepilspetsar, eneggade spetsar, grova lancettmikroliter, rombiska
mikroliter och högnipenspetsar (småborr). Ett förhållandevis rikligt
antal mikrosticklar kännetecknar också flintmaterialet. Det finns en
flytande övergång från typiska tångepilspetsar, via eneggade spetsar
till högnipenspetsar. I gruppen grova tångepilspetsar finns de som
endast har retusch nere vid tången och andra där det förekommer
retuscher även på spetsen (Plansch 67:A–B). De som har retuscher
även vid spetsänden liknar eneggade spetsar (sett endast utifrån retuschernas utsträckning). Skillnaden är endast att hos eneggade spetsar
löper retuschen hela vägen från tånge till spets (Plansch 68:14, 31, 47).
Skillnaden mellan de eneggade spetsarna och högnipenspetsarna är
inte retuschernas utsträckning, utan spetsarnas storlek (jmf Plansch
67b:B/ respektive, se figur Plansch 67:F–U). Tångespetsarna, som är
13 till antalet, uppvisar en mycket stor variation beträffande storlek.
De största är 58 millimeter långa och 20 millimeter breda och de
minsta 16 millimeter långa och 9 millimeter breda. En av tångespetsarna kan närmast karaktäriseras som ett förarbete (Plansch 68:56)
och nio av dem utgörs av fragment. En av spetsarna kan beskrivas
som ett mellanting mellan tångespets och grov lancettmikrolit
(Plansch 68:52). Tångespetsarna från Glimsås visar stora likheter
med de spetsar som har påträffats på ahrensburgsboplatser i Nordtyskland och Danmark. De minsta tångepilspetsarna uppvisar direkta
likheter med spetsar från den nordtyska boplatsen Telwisch-Mitte
(Tromnau 1973, tafel 17). De större exemplaren av eneggade spetsar från Tosskärrslokalen kan ses som en variant av tångepilspets
(plansch 67:A–B). Dessa stora spetsar skulle kunna benämnas som
en typisk Tosskärrs typ. Det finns endast tre större exemplar av de
eneggade spetsarna medan det fanns 20 av den mindre typen, den
så kallade högnipentypen. De flesta av dessa är tillverkade av spånfragment. Spetsens båda långsidor är kraftigt retuscherade. Enstaka
exemplar, som 67:I, hade en kort och en lång sidoretusch vilket gör
att den nästan liknar en eneggad spets. De stora eneggade spetsarna
från Tosskärr har stora likheter med tångespetsar med längsgående
sidoretusch som påträffats på ahrensburgslokaler som TeltwischMitte (Tromnau 1973, tafel 17 s.7 och 14). Skillnaden är utformningen
av tången. På spetsarna från Glimsås finns ingen markerad tånge,
utan de är i detta avseende mer lika rombiska mikroliter.
På lokalen påträffades även fyra rombiska mikroliter (Plansch
68:6, 9 och 30). De är alla tillverkade av breda spån, typiska för
hensbackaperioden. Alla rombiska mikroliter har motstående snedretuscher av en typ som även den förekommer på de nordtyska ahrensburgslokalerna (Tromnau 1973, tafel 22 s.10, tafel 24 s.30).
Av de fyra trekantmikroliterna från Glimsås har tre endast en tvärgående retusch. Den fjärde har en retusch som sträcker sig både tvärs
över och längs med mikroliten. Liknande spetsar förekommer även i
det nordtyska materialet (Tromnau 1973, tafel 24 s.23).
Den största gruppen av spetsar utgörs av grova lancettmikroliter
(Plansch 68:4, 5, 6 m.fl.). Totalt påträffades 34 stycken. Kännetecknande för dessa är att de har tillverkats av breda spån, som är typiska
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för hensbackaperioden. Karaktäristiskt är också mikrostickelfacetten
som övergår i en kort sned retusch i proximaländen.
Vid genomgången av lancettmikroliterna kunde konstateras att det
finns distinkta skillnader beträffande bredd men även längd (Nordqvist 2000 kapitel 2, s.3). Lancetterna med de högsta medelvärdena
återfinns i materialen från de senpaleolitiska lokalerna där värdena
ligger mellan 11 och 16 millimeter. Lancetten med den största bredden, 16 millimeter, finns bland flintorna från den yngre preboreala
lokalen Almeö. På den cirka 1000 år äldre lokalen Glimsås har lancetterna ett medelvärde på 15 millimeter, medan de från de överlagrade
lokalerna (från sandarnaperioden) är smalare och har ett medelvärde på nio millimeter (Nordqvist 2000, s. 68). Även i det klassiska
ahrensburgsmaterialet förekommer liknande grova lancettmikroliter
(Tromnau 1973, tafel 22, s. 14 och 16, tafel 24, s.19). Denna äldre typ
av lancettmikroliter (Plansch 68:A–B) har varit skaftade som tångespetsar till skillnad från de yngre, som påträffats på de västsvenska
sandarnaboplatserna (se kap. Flintartefakter – likheter, funktion,
typologi). Denna typ av spets har inte tolkats som lancettmikrolit
utan definierats som tångespets (se Nordqvist 2000, s. 191).
En spetstyp (här sorterad som tångepilspets) som avviker från de
övriga i materialet är en spets tillverkad av ett långt spån vars ena
långsida har en längsgående retusch. Den har en mikrostickelfacett i
sin distaldel och i motsatt ände finns slagbulan kvar (plansch 68:52).
Spetsen uppvisar stora likheter med spetsar av gravettien-/federmessertyp (Tromnau 1973, tafel 1, s.25–27, Vang Pedersen 1993, s. 76).
Liksom zinken förknippas dessa spetsar med en äldre fas (Hamburgerkulturen, Alleröds tid).
På Glimsåsboplatsen påträffades lika många mittsticklar, som
kantsticklar. Bland kantsticklarna förekommer både enkelsticklar
och dubbelsticklar. Fyra av kantsticklarna är tillverkade av spån, de
övriga av avslag. Alla stickelavslag, utom ett, har slagits från en framretuscherad kant. Det vanligaste är att retuschen går från kanten och
snett in mot spånets mitt. En av dubbelsticklarna avviker, såtillvida
att den har en tvärgående retusch (Plansch 68:21,32).
Borrarna i materialet är tillverkade av avslag och har oftast endast
en mycket kort retusch på spetsen. Fyra stycken avviker genom att
de är tillverkade av mycket små avslag. Dessa småborr är cirka 20
millimeter långa. I stort sett alla borr påträffades i det övre grå lagret
eller i ploglagret. De två som avviker är båda tillverkade av spån. Ett
borr har mycket fina retuscher placerade i båda ändar, vilket gör det
osäkert om den är en zinken eller ej. Det andra spånborret har däremot en helt otvetydigt klassisk form av en zinken, en dubbelzinken
(F161 – se min handritade). Det har en böjd spets i ena änden och en
rak spets i andra. Dess storlek och framretuscherade form är en direkt
motsvarighet till de zinken som har påträffats på flera av de klassiska
senpaleolitiska lokalerna söder om Hamburg (Tromnau 1973, abb. 12
s.1, abb. 15 s.24, s.31 och Tafel 5). (F161, se se ovan figur)
Fyra skrapor påträffades på Glimsås. Två av dem är tillverkade
av spån eller spånliknande avslag, en av ett avslag och den fjärde
är frampreparerad ur ett större kärnfragment. På två av skraporna
finns vid retuschen en hög rygg. De två spånskraporna har en rät egg.
Kärnfragmentets retuscher bildar en rund och välformad skrapegg,
medan avslagsskrapan har en svagt böjd retusch vars flacka och små
retuscher sträcker sig längs avslagets ena långsida. En av spånskra-
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porna har, förutom skrapretuschen, även en retusch som sträcker
sig längs spånets hela långsida. En sådan preparering av skrapor
förknippas med föremål som härrör från tidsperioder som är äldre än
ahrensburgsperioden. Typen är till exempel vanlig på boplatser från
hamburgerkulturen.
I materialet finns fyra knivar och alla är tillverkade av spån
(Plansch 68:17). Knivarna kännetecknas av att de har en retusch
oftast på den distala delen, på två är retuscherna något längre. En av
dessa är avbruten i distaländen. Eventuellt skall den inte tolkas som
en kniv utan som en variant av pilspets.
Av de 32 mikrosticklar som samlades in härrörde 15 från spånets
mediala (7 st.) eller distala (8 st.) del. På mesolitiska lokaler vars
material kan dateras till sandarnaperioden, är mikrosticklarna
nästan uteslutande från spånens proximala del. Följaktligen är
övervägande andelen av dessa mikroliter lancetter. Generellt kan man
utifrån spåntypen som mikrostickeln ursprungligen härrör ifrån till
viss se vilken typ av föremål som har tillverkats. Den höga andelen
distaldelar antyder till exempel att rombiska mikroliter har tillverkats
på Glimsås. Två kraftigt retuscherade spånfragment har registrerats
som mikrosticklar (jmf plansch 68:2, 26). Längs spånens ena långsida
finns en 20 millimeter lång och mycket kraftig retusch. Den mest sannolika tolkning av dessa kraftigt retuscherade spånfragment är att de
utgör ämnen till eneggade spetsar av typen högnipenspets. De möjliga
halvfabrikaten visar att framställningsmetoden för högnipenspetsar
har utgått från spån. Enstaka fragment av mikrosticklar i materialet
kan vara rester av nästa bearbetningsfas när kortsidorna/spetsdelen
retuscheras fram.
På Glimsås fanns både enpoliga (16 st.) och ensidiga tvåpoliga
spånkärnor (17 st.). De enpoliga påträffades i gruslagret. Vissa av dem
är större (80 millimeter), men huvuddelen är mindre (<50 millimeter). Vissa har en stor volym upp mot plattformen och liten volym i
kärnspetsen (koniska). Enstaka exemplar är ”platta”, det vill säga
att de har lika stor volym i kärnans övre som i dess nedre del (kan
jämföras med spånkärnorna på den senpaleolitiska lokalen i Stretered). Även de ensidiga tvåpoliga spånkärnorna uppvisar variation. De
är också till största delen små (<50 millimeter). Enstaka, något större,
är strax över 60 millimeter långa Plansch 68:56. Gemensamt för dem
alla är den kraftigt vinklade plattformen. Även i gruppen ensidiga
tvåpoliga kärnor finns de med den ovan nämnda platta formen.
Enstaka sidofragment av spånkärnor förekommer i materialet. Ett
sådant härrör från ett ryggspån som skurit in i motstående plattform
(överskärning). I övrigt är de vanligaste kärnfragmenten plattformsavslag, avslagen är vanligtvis så stora att de är benämnda som plattformsskivor. Dessa kännetecknas av att det tjockare partiet finns vid
kärnfronten och tillslagningen har skett snett in från kärnfronten.
Råvaran i spånkärnorna utgörs av både finkornig, glasig senon
flinta och den grövre grovkorniga danien flintan. Kärnorna har
generellt utnyttjats maximalt. Man har bearbetat både små noduler
och flintämnen med föroreningar. Små flintnoduler har till exempel
nyttjats för att framställa korta men breda spån. Sammantaget ger
förhållandena en antydan om flintbrist. Iakttagelsen står dock i motsats till alla de spån och redskap som i flera fall är tillverkade av långa
och breda spån. Gruppen som levt på Glimsås boplatsen förefaller ha
haft en ”flintideologi” som baserats på en stor flintrikedom (se exem-
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pelvis plansch 68:56). Sannolikt härrör de mindre flintnodulerna från
lokalt påträffad råvara, medan de stora var medtagna från flintrikare
områden.
Fyra slagplatser kunde identifieras på boplatsytan. Runt dessa
låg huvuddelen av alla spetsarna. Slagplatserna låg diametralt på ett
avstånd av 6–7 meter. Inom ytan mellan de fyra flintkoncentrationerna påträffades mycket få redskap. I anslutning till den stora, norra
slagplatsen fanns den största anhopningen av redskap. Flintorna låg
på, invid och under en samling sten. Stenkoncentrationen bestod av
ett tjugotal cirka 0,1 meter stora rundande stenar som låg i ett minst
2,5 meter långt och 0,5 meter brett stråk. Detta antas ha utgjort
lämningen efter en tältliknande konstruktion. Det som talar för
tolkningen var dels anhopning med flintor, vilken påträffades upp mot
stenpackningen, dels att stenarna låg samlade i ett stråk med en svagt
rundad form. Under stenpackningen påträffades även flera redskap.

Övergångsfasen – yngre hensbackaperioden
Nedan presenteras tre boplatser som har det gemensamt att det
påträffade flintmaterialet är en kombination av äldre artefaktgrupper
(skivyxor, grova lancetter och rombiska mikroliter) och yngre former
(kärnyxa). Något som jag ser som karaktäristiskt för materialen från
den yngre hensbackaperioden.
Stala 16

Ringserödsboplatsen låg i Bohuslän på Orust sydöstra del och flintmaterialet påträffades mellan 44 och 46 meter över havet (Nordqvist
1998, s. 40) Utifrån strandförskjutningskurvan kan lokalen dateras
till cirka 9 800–9 600 BP (Nordqvist 2000, s. 172). Boplatsen låg på
en flack sluttning åt öster.
Fornlämningen grävdes i kvadratmeter stora rutor och fynden
samlades in lagervis (Nordqvist 1992, s. 18, 1995, s. 186, Hernek &
Nordqvist 1995, s. 21). Fyndlagret varierade mellan 0,1 och 0,4 meter.
Den rutgrävda ytan uppgick till 54 m2. Flintmaterialet var ansamlat i
en sand- och grusstratigrafi. Lämningar utgjorde tre avgränsade slagplatser för spån. Flintredskapen låg däremot spridda utanför spånkoncentrationerna. Redskap från yngre hensbackaperioden påträffades såväl i ploglagret som i de underliggande sand- och gruslagren. På
boplatsytan insamlades skivyxor, kärnyxa, skivmejslar, lancettmikroliter, borr och stickel, ensidiga tvåpoliga spånkärnor, grovt koniska
spånkärnor och stora plattformsskivor (Nordqvist 2000, s. 172).
Morlanda 492

Morlandaboplatsen var belägen på en terrassering strax ovanför den
klassiska boplatsen på Huseby klev, på en höjd om 43 till 45 meter
över havet (Sjögren 2009). Flintorna tillhörande hensbackaperioden
låg samlade inom en yta av endast 20 m2 (allt fyndmaterial samlades
in). Inom koncentrationen låg en stor mängd flintredskap och spån.
Det fanns rikligt med skivyxor, lancettmikroliter, högnipenspetsar
och mikrosticklar samt en lerbergsyxa. Lokalen bedöms vara ungefär
samtida med Stala 16.
Björlanda 377A

Boplatsen låg på Hisingen i Göteborg och påträffades på 25 till 26
meter över havet (Johansson, i manus). Utifrån strandförskjut-
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ningskurvan har lokalen daterats till mellan 9 800 och 9 600 BP
(Johansson, i manus). Boplatsen var belägen på en liten terrass
som vette åt söder. Direkt nedanför terrasytan lutade berget brant
nedåt, vilket ger vistelsen på platsen ett kort tidsdjup utifrån ett
strandförskjutningsperspektiv.
Inom en naturligt avgränsad yta av 36 m2 påträffades en koncentration av flintor som samtidigt utgjorde ett varierat fyndmaterial.
Här finns skivyxor, kärnyxa, grova lancettmikroliter, grova rombiska
mikroliter, stickel och skrapa, ensidiga tvåpoliga spånkärnor och ett
rikt spånmaterial (Johansson, i manus).

7a. Flytta gränsen på nytt
den mesolitiska kolonisationen av inlandet,
en process från 9 600 till 8 500 BP
Förändrad fauna och flora

Under framför allt preboreal tid sker en kraftig temperaturhöjning.
Detta får drastiska konsekvenser för landskapsmiljön i Västsverige.
Inlandsisen smälte undan med hög hastighet och landhöjningen
fortsatte med oförminskad takt. Under perioden förskjuts havsytan
från cirka 35 ner till 14 meter över havet (i Göteborg). Konsekvensen blev att ytterligare stora markområden frigjordes. Samtidigt
invandrade nya växt- och djurarter. De existerande bestånden av
tall och björk blandades upp med skogar av hassel. Landskapet togs
snabbt i besittning av hjordar av uroxe, kronhjort, vildsvin och andra
djurarter (Liljegren 1993, s. 29, Jonsson 1995, s. 150). Havsmiljön
förändrades vid övergången till preboreal tid, men först några hundra
år senare påverkades den marina faunan, det vill säga först cirka
9 900/9 800 BP. Med tiden försvann den arktiska faunan och istället
tog boreala arter över den marina miljön (Jonsson 1995, s.150 och
156). Den arktiska marina faunan fanns dock kvar i många hundra år
i Vänerbäckenet.
Under boreal tid fortsätter klimatet att bli allt varmare för att
slutligen även överstiga dagens medeltemperatur. De växter som
invandrat redan under preboreal tid hade successivt utvecklats till
skogsvegetation. I de inre delarna av regionen och längs Vänerbäckenet verkar hasseln inte ha dominerat landskapet i motsvarande
grad som längs kusten. I inlandet växte hassel tillsammans med tall
och björk i lika mängd (Fries 1958). Djurarter som uroxe, kronhjort,
rådjur och vildsvin fortsatte att dominera högviltet (Liljegren 1993,
s. 29, Jonsson 1995, s. 150). I inlandet tycks även älgen ha utgjort ett
vanligt jaktbyte (Arnesson-Westerdahl 1984, Jonsson 1995, s. 150).
Parallellt med förändringen av klimatet och vegetationen skedde
också en omsvängning av landhöjningsförloppet. Den tidigare kontinuerliga ökningen av landarealen byts till en motsatt process kring
9 500 BP (se Nordqvist 2000, s. 117). Havsytan steg nu med en större
hastighet än höjningen av landmassan (Thomasson 1934, Mörner
1969, Påsse 1983). Tidigare frilagda landområden i kustzonen dränktes återigen av havet (den postglaciala transgressionen). Inlandsregionen däremot, kännetecknades av en fortgående landhöjning som
resulterade i att Vänern isolerades från havet cirka 9 300 BP och
bildade en insjö (Freden 1988, s. 70).
Havsstrandens förändring – en faktor som påverkar landskapet
Förändringar i människans utnyttjande av landskapet och hennes
levnadsstrategi har ofta relaterats till en förändrad levnadsmiljö.
En central faktor i dessa diskussioner har varit den föränderliga
strandlinjen.
I Östsverige kännetecknas havsstrandens förändring av en ständig
landhöjning och en kontinuerlig utökning av landmassan (Åkerlund
1996, s. 83). I Skåne och Danmark har strandlinjens ändring haft
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Boplatser i Västssverige och Mälarregionen vid 10 000 BP markerade på utsnitt ur GSD-Översiktskartan.
Torbjörn Påsse.

motsatt effekt. I regionen förekommer ingen landhöjning. Därigenom
karaktäriseras kustlandskapet av den minskande landmassan och ett
ständigt föränderligt kustlandskap som succesivt dränktes.
I Västsverige har både den sydskandinaviska och den östsvenska
varianten av strandförskjutning förekommit och dess påverkan av
landskapet. Bohusläns norra del karaktäriseras huvudsakligen av att
ständigt nya landområden friläggs (Påsse 1988, s. 85), motsvarande
den situation som är skönjbar i Östsverige. Däremot i mellersta
och södra Halland var förhållandet motsatt under äldre delen av
mesolitikum. Där, liksom i övriga delar av Sydskandinavien, dränks
successivt kustområdet. Landskapets omdaning präglade en stor del
av mesolitikum i dessa områden, likaså gjorde de mittersta delarna av
Västkusten. I exempelvis dagens Göteborgsområde dränktes kustzonen successivt under en 2000-årig period. Intensiteten av förloppet
har dock varierat. I Göteborgstrakten är det frågan om en höjdförändring kring cirka åtta meter medan det i mellersta Halland är hela 20
meter (Påsse 1983, s. 144, 1988, s. 85, 1988, s. 85). Även kuststräckans
olika geologiska landskapstyper har spelat in i hur stor påverkan förändringen av havsnivån har haft. I mellersta och södra Halland finns
ett förhållandevis flackt landskap och där måste en höjning av havet
med cirka 20 meter ha haft en stor betydelse för fastlandets biotoper
längs kustzonen. I Göteborgsområdet med sin kraftigt skiftande topografi bör den förändrade vattennivån endast marginellt, eller endast i
vissa specifika biotoper, ha påverkat fastlandmiljön.

7a. Flytta gränsen på nytt

Bosättningsmönster och resursutnyttjande

Under äldre delen av preboreal tid formades det västsvenska kustlandskapet av extremt stora mängder näringsrikt smältvatten som
passerade via de stora sunden Otteid, Uddevalla, Göta älv m.fl.
vattendrag (Freden 1988, s. 62). Dessa sund som sträckte sig från
Fornvänern, igenom det fastlandsområde som idag utgör södra
Värmland, Dalsland och Bohuslän, och mynnade ut ett betydande
skärgårdslandskap i Västerhavet (motsvarande dagens Skagerak).
Havsmiljön sträckte sig från storvänerns sötvattenbetonade miljö i
öster till en rent saltvattendominerad skärgård längst i väster (Freden
1988, s. 26). Sett från ett näringsanskaffande perspektiv var floran
i landmiljön troligen betydelselös för de paleolitiska människorna
och som en konsekvens av detta förekom det sannolikt, en i liknande
havsmiljöer vitt spridd sed, att äta delvis smält maginnehåll från olika
djurarter (Speth 1991, s. 171). De viktigaste födoresurserna för dessa
grupper av människor var den existerande djurvärlden både på land
och i hav (Rowley-Conwy 1995, s.79).
Det förbättrade klimatet vid övergången från yngre dryas till
preboreal tid, runt 10 500 BP, innebar ett kraftigt ökat antal boplatser.
Boplatslämningarna, som kan dateras till ahrensburgperioden, var
lokaliserade till hela skärgården (Kindgren 1995, s. 178). I den ytterskärgården ligger boplatslämningar spridda längs kusten, medan de
i den inre delen finns koncentrerade till två dåtida smala sund. Ett
av sunden låg vid Uddevalla och det andra var beläget strax nordväst
därom, vid Munkedal (Nordqvist 1995, s. 191, Kindgren 1995, s.178,
1996, s. 200). Boplatser i inlandet, saknas från perioden, exempelvis
längs Vänerbäckenet. En orsak kan eventuellt sökas i den dåtida
naturmiljön. Under äldre hälften av preboreal tid passerade allt kallt
isavsmältningsvatten ut via Vänern. Detta förhållande skapade ett
lokalt kyligt klimat som påverkade områdets växt- och djurvärld
(Fries 1951, s. 133, Freden 1988, s. 52). Denna förändring av den
arktiska faunan har varit möjlig att 14C-datera. Enligt Fredén var det
först kring 9500 BP som den arktiska marina faunan i Vänern slogs
ut (1988, s.70). Det sammanfaller med att det var först efter denna
tidpunkt som de äldsta fynden av mänskliga bosättningar har hittats
i området. Den andra faktorn, som framförts i tidigare avsnitt, var
att det var först nu som det fanns en rik och stabil näringsmiljö i
inlandet.
I och med klimatförändringen under övergången till preboreal tid
förändrades även fauna och flora förhållandevis drastiskt. Parallellt
som renen försvinner i området så uppträder nya djurarter, såsom
uroxe (Liljegren 1996, s. 137). Uroxarna spred sig från södra Sverige
och norröver under preboreal tid. Hjordarna nådde sannolikt tidigt
även Västsverige. Under slutet av preboreal tid finns uroxe belagt i
inlandet vid Almeö, Hornborgasjön, och från kustmiljö under äldre
delen av boreal tid i Balltorp, Mölndal. Omkring 9 600 BP förekom
även växter som hassel i Västsverige (Svedhage 1985, s. 40). Under
yngre delen av preboreal tid (9300 BP) stängs successivt de stora
sunden mellan Fornvänern och Kattegatt (Fredén 1988, s.70).
Genomgående för de tidiga inlandsboplatserna är att de var lokaliserade till platser varifrån det var möjligt att utnyttja olika naturmiljöer via vattensystem såsom insjöar, innanhav, åar och bäckar
(Andersson 1987, Rex Svensson 1988, s.157, Kindgren 1987, s.35,
Alexandersson och Johansson 1992, s. 43, Jensen 1993, s. 38).
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Bosättningar, kust – inland

Den dåtida bygden kring Munkedal kännetecknades bland annat av
att havet sträckte långt in i kustlandskapet i form av en mycket djup
havsvik (>100m). Samtidigt utgjorde Örekilsälvens/Valboåns dalgång
ett sund som band samman Fornvänern med Västerhavet. Därigenom
bör det ha varit lätt att transportera sig med båt mellan dessa olika
vattensystem. Genom sundet vid Munkedal har människorna fått
tillgång till omfattande strandområden och intilliggande landarealer
som sträckt sig längs Fornvänerns stränder. Att grupper av människor
har bosatt sig eller på annat sätt utnyttjat dessa markområden visar
tidiga fynd från bland annat Hästefjorden i Dalsland (se nedan).
Längs sjöns västra strand finns flera lokaler där det påträffats till
exempel skivyxor. Kunskapen från dessa inlandsplatser är dock
begränsad. Vi får förlita oss på de slutsatser som drogs utifrån det
material som togs fram i samband med utgrävningar av boplatserna
vid Hornborgasjön, där undersökningarna visade att de påträffade
flintföremålen utnyttjades intensivt (Thorsberg 1985). Det bevarade
benmaterialet från Almeöboplatsen visar att man har jagat och fångat
många av de djurarter som då levde i inlandet. Det var däggdjur som
exempelvis älg, uroxe, vildsvin och bäver, men också stora mängder
fisk, såsom gädda, abborre och lax (Nordqvist 2000, s.196). Flera av
redskapen på boplatserna vid Hornborgasjön hade tillverkats i lokala
material som exempelvis kinnekulleflinta (Nordqvist 2000, s.197).
Fynd visar att det under yngre hensbackaperioden förekommit en
förhållandevis omfattande bosättning vid Hästefjorden som då var
en del av Fornvänern. Lämningarna har varit belägna i det mellersta
partiet av det sund som då gick från Fornvänern till Västerhavet.
Boplatserna vid Småröd i Munkedal, och vid Hästefjorden, kan tolkas
som spåren efter upprepade förflyttningar av mindre människogrupper utmed det omfattande vattensystem som sträckte sig från kusten
och in till Hästefjorden/Fornvänern.
Flintmaterialet från de två boplatserna vid Småröd indikerar ett
landbaserat näringsfång trots att de var belägna vid havet. Klart är
att fyndmaterialet är olikt det som vanligtvis brukar förekomma i
kustzonen. Min tolkning är att flintorna härrör från grupper som
huvudsakligen har varit anpassade till inlandsmiljön och som tillägnat sig den minimalistiska flintteknologi som verkar ha varit den
vanligaste i inlandet. När de sedan flyttade till kusten så tog de med
sig sin teknologiska tradition i fråga om hur redskap skulle se ut och
produceras. Även föremålen i kvarts är ett argument för en anpassning till ett flintfattigt område. Jag menar att kvartsteknologin kan
ses som ett belägg för att människorna förflyttade sig mellan kust och
inland. Föremålen från Smårödslokalerna indikerar att människorna
vid slutet av yngre hensbackaperioden för första gången började ta
inlandet i anspråk.
Efter 9 500–9 300 BP försvann de extremt rika havsbiotoperna
från den centrala delen av Bohuslän (Nordqvist 2000, s. 227ff). Det
fanns inte längre något stort tillflöde av sötvatten som skapade den
extremt gynnsamma ekologiska miljön i havet. Däremot i Göteborgsområdet där flödade det fortfarande ut stora mängder näringsrikt
sötvatten via Göta älv-sundet och som skapade förutsättning för en
kontinuitet av rika havsbiotoper (Nordqvist 2000, s.142). I området
fanns också en bosättningskontinuitet in i tidigmesolitikum. Så var
inte fallet i Uddevalla-/Munkedalsområdet. När sunden stängdes

7a. Flytta gränsen på nytt

flyttade i stället människorna ut till de rikare marina biotoperna som
fanns längre ut i havsbandet, till exempel i Orust- och Tjörnområdet.
Under den här övergångsfasen till en mesolitisk miljö förändras
också klimatet och naturmiljön i sådan utsträckning att människorna
tvingades till att radikalt förändra sitt levnadsmönster.
I och med att nya växter, som exempelvis hassel, invandrar under
yngre hensbackaperioden påbörjades en förändring av landmiljön.
Men den definitiva förändringen i människornas levnadsmönster
skedde först (som nämnts ovan) när ett brett spektrum av nya djurarter uppträder såsom vildsvin, kronhjort, rådjur m.fl. djurarter. Detta
skedde, cirka 9 600 BP och det är först strax därefter som människorna började etablera sig i inlandet där det nu hade skapats nya och
rika naturresurser för fauna och flora (Liljegren & Ekström 1996, s.
137).
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7b. Boplatser belägna i
västsvenska ådalar
Johannes Nieminen

Redskapen deras sammansättning
och skilda typer av boplatser

På överlagrade boplatser kring Göta älvs mynningsområde har man
tagit tillvara bevarat benmaterial (bl.a. Balltorp och Bua Västergård). Boplatserna har bildat utgångspunkten för en exempelstudie i
området, där samtliga vid den tiden kända sandarnaboplatser ingick
(Nordqvist 2000, s.121ff). I studien görs en jämförelse mellan benmaterialens och flintföremålens sammansättning samt rekonstruktioner
av de omgivande dåtida biotoperna, vilket resulterar i en bild av ett
möjligt borealt bosättningsmönster och resursutnyttjande.
Analysen pekar mot att befolkningen har utnyttjat kustzonens
skilda landskapstyper i olika hög grad. Det huvudsakliga bosättningsområdet verkar ha varit den dåtida mellanskärgården där de
flesta boplatserna påträffats (Nordqvist 2000, s.142). Fynden från
mellanskärgårdens lokaler visar att variationen av olika redskap är
stor och ingen enskild redskapstyp dominerar. En viktig förutsättning
för boplatsernas lokalisering förefaller ha varit en variation och en
mångfald av existerande lands- och havsbiotoper, vilket också avspeglas i en icke specialiserad redskapssammansättning.
På boplatser belägna i mer indragna fastlandslägen visar benmaterialen en betoning av jakt på landlevande djur. På boplatserna är
också redskapssammansättningen delvis annorlunda, här dominerar
mikroliter, sticklar och borr. Ser man till de fåtaliga kända inlandslokalerna verkar det finnas en dominans av skrapor samtidigt som
borr, yxor och sticklar förekommer i mindre omfattning (Nordqvist
2000, s.135ff). De boplatser som är belägna i den yttersta skärgården betraktas också som specialiserade platser, här har dock fokus
uteslutande legat på marin fångst. I detta bosättningsmönster är
mellanskärgårdens boplatser att betrakta som de mer permanenta
basboplatserna (Nordqvist 2000, s.143).
I det följande kommer modellen att prövas på tre området som är
belägna mellan den dåtida kusten och inlandet.

Tre exempel på ”ådalsboplatser” – rörande
diskussionen, kust och inland

Det finns endast ett fåtal undersökta boplatser som legat mellan den
dåtida kusten och inlandet från perioden 9600–8500BP. Det samma
gäller lokaler i inlandet. Däremot har det undersökts ett relativt stort
antal boplatser som varit kustbundna i både Göteborgsområdet och
Bohuslän. På senare år har man dock genomfört undersökningar på
ett antal lokaler vars lägen kan karakteriseras som mer inlandsorienterade. De tre exemplen nedan utgörs av boplatser som legat i anslutning till dåtida havsvikar som förbundit kusten med större sjösystem
i inlandet.
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Boplatserna har varit belägna i Göta älvs och Munkedalsälvens
dalgångar samt i Viskan bäckenet. Lokalerna ges en kort beskrivning
och redskapssammansättningen presenteras i tabellform. Grundtesen
är att redskapens sammansättning i någon mån återspeglar de verksamheter som människorna utfört på platsen och att aktiviteterna
har en koppling till den omgivande naturmiljön. Tabellerna visar den
inbördes fördelningen mellan redskapen. Procentsatserna är avrundade till en decimal. Kategorierna övriga redskap, spån och avslag
med retusch ingår inte i redovisningen eftersom det är svårt att veta
vad de representerar.

Göta älvs dalgång
Under hösten 2008 undersöktes en mesolitisk boplats i Skepplanda
socken belägen i Göta älvdalen (Nieminen 2009). Koldateringarna
och fynden visar att platsen främst varit i bruk under sandarna fasen.
Boplatsen var under denna tid belägen mitt i den långsträckta havsvik
som förband den yttersta kusten, kring det som idag är Göteborg, med
områdena kring det forna Vänern. Det omgivande landskapet bildade ett större fastlandsnäs som sträckte sig ut i havsviken och själva
boplatsen har en gång legat i en mindre vik, skyddad av omgivande
berg.
Spåren efter de människor som vistats här var omfattande. Drygt
13 000 flintor togs tillvara. Av dessa utgjordes ett hundratal av olika
typer av redskap. Det mest iögonfallande var den stora mängden
mikroliter. Fynden framkom till allra största delen i två avgränsade
koncentrationer och i anslutning till ansamlingarna av fynd fanns sju
härdar och en grop. Kol från sex av anläggningarna har daterats till
mesolitikum. Dateringarna spänner från cirka 9 100 BP till cirka 5
300 BP.
Även fyndmaterialet visar att människor vistats här från övergången mellan hensbacka- och sandarna perioden in i senmesolitikum. Tyngdpunkten ligger dock på den äldre delen av sandarnafasen.
Det fyratusenåriga tidsdjupet speglas också i områdets strandlinjekronologi som visar att havsnivån stått relativt stilla i området under
hela denna period.
Det är framför allt två saker som utmärker Skepplanda 223, dels
att andelen mikroliter och skrapor var ovanligt hög, dels boplatsens
stora tidsdjup i förhållande till dess ytmässiga utbredning. Ytterligare
ett slående drag var den ovanligt höga andelen bearbetad bergart,
som framför allt utgjordes av slagen kvarts.
Lämningarna på Skepplanda boplatsen har successivt ansamlats
under en lång tidsperiod och över tid kan platsen naturligtvis ha haft
olika funktioner varav mikroliterna speglar en. Den stora mängden
mikroliter kan alltså återge ett tidsavsnitt när jakt på landlevande
däggdjur, som kronhjort, vildsvin och rådjur, utgjort den huvudsakliga aktiviteten. Den näst största redskapskategorin bestod av skrapor, även dessa kan kopplas till jakt och skinnberedning. Ytterligare
ett föremål som kan associeras med jakt är den slipsten som uppvisade spår efter att man glättat pilskaft.
I ett långtidsperspektiv kan människorna ha betraktat ansamlingarna av flinta som en form av depåer i landskapet. En signal om detta
är att de drygt 13 000 flintorna låg samlade inom två jämförelsevis
små välavgränsade ytor. De låg inte spridda över ett större område
trots lämningarnas stora tidsdjup. Om platsen har haft en betydelse
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i den meningen kan det indikera flintbrist i området. För detta talar
även det faktum att kärnorna på platsen utnyttjats påfallande intensivt och den förhållandevis stora andelen bearbetad bergart.
Det bör påpekas att det utöver Skepplanda 223 har det endast
undersökts en någorlunda samtida boplats i Göta älvdalen (Backa 30).
Boplatsen är endast delvis undersökt och fynden samt redskapen från
platsen var få (Johansson i manus). Det innebär att det är svårt att
avgöra om redskapssammansättningen på Skepplanda är typisk för
området.
Tabell 1. Fördelning mellan redskapstyper och redskapskategorier.
Redskapstyp

Antal

Procent

Kärnyxa (en bergart)

5

4,6

Skivyxa

2

1,8

Sandarna yxa

2

1,8

Skivmejsel

3

2,7

Prickhuggen yxa, bergart (trindyxa/hacka?)

1

0,9

Del av slipat föremål (del av hacka/slipad yxa?)

1

0,9

Mikrolit

42

38,5

Hullingspets

4

3,7

Avslagsskrapa

19

17,4

Spånskrapa

5

4,6

Borrspets

8

7,3

Spånborr

5

4,6

Kärnborr

1

0,9

Kniv

6

5,5

Övrig spets

3

2,7

Slipsten

2

1,8

Summa redskap

109

99,7

Redskapskategori

Antal

Procent

Samtliga pilspetsar

46

42,2

Samtliga skrapor

24

22

Samtliga yxor, mejslar samt ev. hackor

14

12,8

Samtliga borr

14

12,8

Andelen bearbetad bergart i förhållande till hela flintmaterialet

278

2

Andelen redskap (inklusive avslag och spån med retusch samt övriga
redskap) i förhållande till hela fyndmaterialet

139

1

Munkedalsälven/Valboåns dalgång
År 2003 undersöktes boplatsen Foss 425 i Munkedals kommun
(Nordqvist 2005). Lämningarna har på grundval av fyndmaterialet
daterats till både yngre hensbacka- och äldre sandarnatid. Boplatsen
låg vid denna tid en bit in i Örekilsälvens mynningsområde som ledde
vidare in älvdalgången. Dalgången utgjorde i sin tur ett sund mellan
Fornvänern och Västerhavet.
På Foss 425 påträffades cirka 2 600 flintor var av 129 bestod av
olika typer av redskap. Det utmärkande för fyndmaterialet var att
kvarts hade bearbetats på platsen och att flintan hade nyttjats intensivt, vilket visade sig genom att kärnresterna hade brukats även när
de blivit små. En annan avvikande aspekt var att föremålen från Foss
var utförda i mindre format än på andra samtida boplatser i kustområdet. Redskapssammansättningen pekar inte på någon specifik
inriktning i näringsfånget. Andelen sticklar är dock relativt sett hög,
vilket antyder att man bearbetat horn och ben på boplatsen. Även
spetsarna utgör ett dominant inslag bland redskapen.
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Redskapssammansättningen på Foss 425 har likheter med
de boplatser som varit belägna i Göteborgsområdets fastlandzon. Boplatser som förefaller att vara lämningar efter grupper
av människor som inriktat sig på jakt av vilt från den dåtida
landbiotopen.
I samband med undersökningarna av Foss 425 undersöktes även
den samtida boplatsen Foss 424. Fyndmaterialet från den sistnämnda
platsen var litet och redskapen fåtaliga. Den gemensamma nämnaren
var dock att man även här bearbetat kvarts/kvartsit och att flintan
utnyttjats intensivt.
Tabell 2. Fördelning mellan redskapstyper och redskapskategorier.
Redskapstyper

Antal

Procent

Skivyxa

2

3,4

Skivmejsel

4

6,8

Sandarna yxa

1

1,7

Kärnyxa

5

8,5

Lancettmikrolit

7

11,9

Hullingspets

3

5,1

Eneggad spets

2

3,4

Högnipenspets

1

1,7

Spånborr

4

6,8

Avslagsborr

5

8,5

Spånskrapa

2

3,4

Avslagsskrapa

3

5,1

Spånkniv

3

5,1

Stickel

17

28,8

Summa redskap

59

100,2

Redskapskategorier

Antal

Procent

Samtliga pilspetsar

12

20,3

Samtliga skrapor

5

8,5

Samtliga yxor, mejslar samt ev. hackor

12

20,3

Samtliga borr

10

17

Andelen bearbetad bergart i förhållande till flintan

20

0,8

Andelen redskap (inklusive avslag och spån med retusch samt övriga
redskap) i förhållande till hela fyndmaterialet

129

4,9

Viskans dalgång
Under sommaren och hösten 2008 undersöktes fem mesolitiska
boplatser utmed Viskans dalgång. Fynden och koldateringarna visar
att platserna främst varit i bruk under sandarnafasen (Johansson &
Westergaard i manus). Under denna period låg boplatserna längst
med en djupt inskuren havsvik som ledde vidare in mot sjösystemen i
det inre av det som idag är Västergötland.
Lämningarna från de olika platserna har ett antal gemensamma
drag. På samtliga lokaler framkom fynden inom relativt små och
välavgränsade områden. Fyndmaterialen som helhet var förhållandevis små och omfattade cirka 500 till cirka 2 800 flintor. På samtliga
platser var även andelen mikroliter ovanligt hög. Ett annat betecknande drag för platserna var att flintan var välutnyttjad, vilket tyder
på att flinta inte fanns i några större mängder i området. En intressant
ledtråd kring detta utgör den flintdepå som återfanns i en grop invid
en större sten på Veddige 323. I gropen fanns hundratals flintor, vilket
var fler fynd än de som framkom i samtliga grävenheter inom den
övriga ytan. Inga redskap återfanns i depån. Flintan utgjordes av en
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mängd reduktionsrester av olika slag (Johansson 2009 i manus). En
möjlig tolkning är att man deponerat flintan vid stenen som utgjort ett
slags landmärke. I ett senare skede har man kunnat återvända dit för
att vidarebearbeta avslagen och spånen till de redskap man behövde.
Den lokal som används som exempel i tabellen nedan har beteckningen Veddige 321. Här påträffades ett flintmaterial som omfattade
drygt 2 800 flintor och ett mindre bergartsmaterial som mestadels
bestod av kvarts. Merparten av fynden framkom i och kring en
nedgrävd hyddkonstruktion. I anslutning till hyddan fanns även
eldstäder och gropar. Den mest intressanta anläggningen utgjordes av
en mindre grop som var fylld med brända djurben. Tillsammans med
benen låg slagen flinta och överst hade ett större flintstycke placerats. Ett av benen har 14C-daterats till cirka 9 100 BP. Utöver denna
datering finns ytterligare fyra dateringar till sandarnaperioden. De
daterade anläggningarna låg i och i anslutning till hyddan (Westergaard 2009 i manus).
Tabell 3. Fördelning mellan redskapstyper och redskapskategorier.
Redskapstyper

Antal

Procent

Avslagsskrapa

5

10,6

Spånskrapa

3

6,4

Mikrolit

26

55,3

Hullingspets

2

4,2

Kniv

2

4,2

Skivmejsel

1

2,1

Mikrostickel

2

4,2

Övrig retuscherad spets

4

8,5

Slipsten i bergart

1

2,1

Slipat spetsformat redskap i bergart

1

2,1

Summa redskap

47

99,7

Redskapskategorier

Antal

Procent

Samtliga pilspetsar

28

59,6

Samtliga skrapor

8

17

Andelen bearbetad bergart i förhållande till flintan

30

1

Andelen redskap (inklusive avslag och spån med retusch samt övriga
redskap) i förhållande till hela fyndmaterialet

61

2,1

Vad har platserna gemensamt?

Lämningarna efter de människor som vistats på de ovan beskrivna
boplatserna visar att de långsträckta havsvikarna utgjort attraktiva
områden. Via vattenvägarna har det varit enkelt att förflytta sig
mellan havet och de stora insjösystemen, vilket har gett människorna
tillgång till omfattande och rika inlandsområden. Lokalernas äldsta
faser har kunnat fastslås till övergångsskedet mellan preboreal och
boreal tid. Undersökningar av boplatser vid Vänern och Hornborgarsjön visar att det är under denna period eller något tidigare som
människor bosätter sig i inlandet för första gången (se nedan).
Under preboreal tid förändras klimatet successivt från en arktisk
miljö till ett klimat som var minst lika varmt som idag. Bland björkarna växte nu allt fler tallar och med tiden även hassel som i vissa
områden bildade en allt tätare vegetation. Till de nya skogsmiljöerna
invandrade flera nya djurarter som vildsvin, kronhjort, rådjur och
uroxe. En konsekvens av detta förlopp var att landbiotopen blev allt
mer rik och lockande. De nya förhållandena verkar också återspeglas i
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fyndmaterialen från boplatserna i Skepplanda, Veddige och Foss. Den
stora mängden mikroliter visar att människorna främst har inriktat
sig på att jaga de nyanlända djurarterna i dessa mer fastlandsorienterade miljöer. I det sammanhanget ska man veta att mikroliter är
ett relativt ovanligt inslag på andra samtida Västsvenska boplatser. I
en större studie av 30 kända överlagrade boplatser i Göta älvs mynningsområde framgår det att man sammanlagt påträffat 175 mikroliter på dessa platser (Nordqvist 2000, s.145). Jämför man det med
de 75 mikroliter som framkommit på de ovan beskrivna platserna
förstår man att spetsfynden är ovanligt många. På Veddige 323 och
Skepplanda 223 utgör spetsarna så mycket som 59 respektive 42 % av
redskapen.
En annan fyndkategori som signalerar ett mer inlandsorienterat
levnadssätt är skraporna. Undersökningar har visat att skrapor
är överrepresenterade på boplatser i inlandet (se Jonsäter. 1984,
Nordqvist 2000, s. 136 figur 134). Även detta förhållande går igen på
Veddige 323 och Skepplanda 223 där andelen skrapor utgör den näst
största redskapskategorin. Förhållandet gäller dock inte på Foss 425,
vars läge i det dåtida landskapet kan beskrivas som mer kustbundet
än de två övriga.
Ett gemensamt drag för samtliga lokaler är att fynden indikerar
brist på flinta. De rumsligt avgränsade fyndförekomsterna på Skepplanda 223 kan betraktas som depåer i det dåtida landskapet. Människorna har varit medvetna om att det funnits olika typer av restprodukter och förarbeten som man vid återkommande besök kunnat
omforma till de redskap man behövt. Även den flintdepå som hittades
invid en större sten vid undersökningarna av Veddigeboplatserna kan
tolkas i liknande termer (se ovan). En ekonomiserad flinthantering
synliggörs även av att kärnresterna och flintnodulerna använts så
mycket det varit möjligt. Ett uttryck för flintbrist kan också utgöras
av det faktum att man valt att bearbeta kvarts och andra bergarter i
högre utsträckning än på andra samtida kustboplatser. Parallellt med
att människor börjar vistas i inlandets sjösystem verkar det även ske
en anpassning till de lokalt förekommande bergarterna. Kanske är
det vi ser exempel på i materialen från Skepplanda, Veddige och Foss.
Boplatserna kan vara lämningar efter människor som kontinuerligt
förflyttade sig mellan kusten och inlandet längst de omfattande
vattensystemen. Fynden pekar också mot att grupperna vid denna tid
anammat och anpassade sig till den rådande inlandsmiljön.

69

7c. Boplatser i inlandet
Hästefjordsområdet, mitt emellan
Västerhavet och Fornvänern

I trakten kring sjön Hästefjorden, med anslutande vattensystem, har
man samlat in förhållandevis många skivyxefynd (Rex-Svensson
1988, s. 61ff och 98ff). Vid sjöns stränder finns totalt 16 boplatser
registrerade på vilka det sammanlagt har påträffats 21 skivyxor. På
två av boplatserna återfanns även lerbergsyxor och på ytterligare en,
en grov konisk spånkärna av senpaleolitisk typ. På en annan lokal
hittades ett grovt, typisk senpaleolitiskt, spån. I området runt gården
Sivikan, har man hittat sju skivyxor på olika boplatser längs sjöstranden. Andra exempel på fyndlokaler med skivyxor är kring gården
Rotenäs, där man samlat in fem skivyxor och strax norr därom, från
Bodanesjöns strand, kommer två skivyxor. Sammantaget får detta
anses som ett ganska omfattande fyndmaterial för att komma från en
senpaleolitisk inlandsmiljö.
Boplatserna vid Hästefjorden låg, och ligger än idag, vid sjöstränder. Skivyxornas utbredning indikerar att det funnits rikt med
bosättningar vid Hästfjordens västra del och södra strand.
Under yngre hensbackaperioden var Hästefjordsboplatserna
belägna längs det sund som sträckte sig längs nuvarande Valboåns
dalgång och fram till havet vid Munkedal. Boplatserna vid Småröd
var troligen i stort sett samtida med dem vid Hästefjorden. Tillsammans kan de sannolikt tolkas som lämningar efter upprepade förflyttningar av mesolitiska jägargrupper längs ett successivt krympande
vattensystem mellan Fornvänern och havet.

Förflyttning – mellan kust och inland?

Det genomgående grundtemat i den här publikationen är att grupper
av människor har förflyttat sig mellan olika biotoper under senpaleolitikum och yngre hensbackaperioden. Orsaken till förflyttningen
har varit att människorna har strävat att maximalt kunna utnyttja
de resurser som erbjöds inom respektive biotop allt eftersom årstiderna har skiftat. Redan under paleolitisk tid hade människorna
på Europas kontinent utvecklat en näringsstrategi som baserade
sig på att säsongsvis förflytta sig mellan de mest gynnsamma
naturresursområdena.
I tidigare framförda exempel visar fyndmaterialen från de senpaleolitiska boplatserna i norra Tyskland att man där har jagat stora
mängder med ren under den tid på året när renen förflyttade sig i
stora flockar. Tidpunkten för jakten sammanföll med den säsong då
renens päls var som bäst och djuret som fetast, det vill säga tidig höst.
Själva jakten försiggick längs renens vandringsleder. Motsvarande
koncentrationer av stora naturresurser beträffande fauna kan antas
ha förekommit längs den västsvenska kusten. Fast här handlade
det istället om att utnyttja havsmiljöns resurser, där det fanns stora
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anhopningar av fisk, havsdäggdjur, fåglar m.fl. djurarter Människorna kunde genom att förflytta sig mellan dessa, ofta extremt stora,
anhopningar av naturresurser lätt skaffa viktiga råmaterial och föda
som exempelvis päls, fett, kött, horn och senor samtidigt som en stabil
näringsresurs erbjöds i skärgården. Eftersom de marina resurserna
var maximerade under vår- och sommarhalvåret och de terrestriska
under tidig höst så konkurrerar de inte med varandra utan kompletterade varandra. Genom denna levnadsstrategi var det möjligt att
på årsbasis erhålla en stabil näringsekonomi och möjliggöra försörjningen av en betydligt större grupp av individer än om man enbart
hade utnyttjat en biotop.
Dessa förflyttningar har försiggått på den europeiska kontinenten
under åtskilliga tiotusentals år, med start redan under paleolitikum.
Det förefaller som om dessa grupper av jägare och fångstmän genom
årtusenden utvecklade en levnadsstrategi som byggde på en flexibel
och anpassningsbar mobilitet som baserades på naturens återkommande överflöd vid givna årscykler.
Under senpaleolitikum anpassades det paleolitiska levnadsmönstret till de nya förutsättningar som skapades i samband med att
inlandsisen successivt smälte av, till att börja med som en förflyttning
mellan kust och inland. Under senpaleolitikum innebar det en flytt
mellan dagens Nordtyskland och Sveriges västkust. I nästa skede av
isavsmältningen (i slutet av yngre hensbackaperioden övergången
till mesolitikum), när den västsvenska inlandsmiljön blivit högproduktiv, inträffade ett nytt förlopp på ett gammalt tema. Denna gång
skedde förflyttningen mellan den västsvenska innerskärgården och
Fornvänerns rika strandmiljöer. En förflyttning som var möjlig under
en förhållandevis kort tidsrymd då sunden mellan Fornvänern och
Västerhavet fortfarande var öppet.

Etablerade bosättningar längs inlandets
stränder växer fram – exemplet Almeö

Almeö, vid Hornborgasjön, är den enda utgrävda preboreala boplats
som låg i en inlandsmiljö (Bjurum 91:1). Lokalen grävdes ut mellan
åren 1983 och 1985 (Kindgren 1985, 1995, s. 176, 1996, s. 176). Undersökningen omfattade 68 kvadratmeter och fyndlagret grävdes i 1x1
meter stora enheter (Kindgren 1984, s. 2). Fynden påträffades i ett
sotigt sandigt torvlager som överlagrades av ett upp till en halvmeter
tjockt torvlager. Almeöboplatsen som kan dateras till övergången
yngre hensbackaperioden och mesolitikum, är Västsveriges äldsta
inlandslokal med ett bevarat organiskt fyndmaterial. Boplatsen var
belägen på den sydvästra sidan av en liten ö i den dåvarande Hornborgasjön. På grund av landhöjningen tippade sjön successivt åt söder
och i samband med den processen översvämmades boplatsen redan i
slutet av preboreal tid (Kindgren 1985, s. 161). Fyndmaterialet låstes
därigenom i en torvstratigrafi. Fyndlagren hade en tjocklek av cirka
0,1 meter (Kindgren 1984, s. 3). De utförda 14C-analyserna daterade
kulturlagret till cirka 9 300 BP (Thorsberg 1985, s. 11, Kindgren 1995,
s. 173). Benmaterialet från boplatsen härrör från flera olika djurarter och visade att man på platsen främst hade bedrivit jakt på stora
landdäggdjur såsom älg och uroxe men även på mindre däggdjur som
bäver. Andra viktiga jaktbyten hade varit vildsvin, kronhjort, rådjur,
björn och varg. De enda fågelben som påträffades härrörde från en
storskrak. Även fisket förefaller ha varit viktigt för dessa människor.
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På boplatsen hittades en stor mängd fiskben från gädda, abborre,
lax och mört (Jensen 1993, s. 31, Kindgren 1995, s. 177). Däremot
saknades lämningar från växtriket som till exempel hasselnötsskal
(Kindgren 1995, s. 177). Tre hundar, som hade täckts av ockra, fanns
begravda inom boplatsen (Arnesson-Westerdahl 1983, Jensen 1993 s.
31, Larsson 1995, s. 100). I kulturlagret återfanns en eldstad. Utifrån
bland annat fyndens fördelning antar Kindgren att det har funnits tre
till fyra hyddor på platsen (Kindgren opubl. citat).
Runt Hornborgasjön finns fyndmaterial från fem preboreala fyndplatser samt en utgrävd. Fynden härrör från ytinsamlade boplatser,
där det påträffats bland annat ensidiga tvåpoliga spånkärnor, koniska
spånkärnor och lancettmikroliter. Samtidigt som inlandets insjösystem började utnyttjas i högre grad försiggick en anpassning till lokala
råmaterial (jämför Kindgren 1995, s. 181). På boplatsen vid Almeö
saknades slagen lokal flinta, så kallad kinnekulleflinta eller kambrisk
flinta. Kring Hornborgasjön finns dock ytterligare boplatser från
samma tidsperiod, på vilka det har samlats in en konisk spånkärna,
en mikrostickel och en lancettmikrolit tillverkade av Kinnekulle
flinta.

8. Expansion allt längre
österut och norrut
Vid sundet mellan Fornvänern och forna
Östersjön – en senpaleolitisk boplats i Närke

I Flosjöhyttan i Närke har fynd gjorts som visar på att det funnits
en bosättning där under yngre hensbacka perioden (Welinder 1994,
s.115ff). Fynden gjordes vid en badstrand vid Limmingsviken i Bergslagen i trakten av Grythyttan. Den ligger vid sjön Halvarsnoret som
är en, av flera, i en serie långsträckta sjöar i området. För cirka 9 500
år sedan var sjön en del av en vik i den vitt utbredda Fornvänern.
Platsen låg då nära det sund som sträckte sig mellan Fornvänern och
den dåtida Östersjön. På sjöstranden har insamlats en skivyxa och tre
kärnyxor. Alla yxorna är tillverkade av en lokal bergart. Det rör sig om
så kallad hälleflinta som är en vulkanisk bergart.

Vid sundet mellan Fornvättern och forna Östersjön
– en senpaleolitisk boplats i Östergötland

Det finns två fyndlokaler i Östergötland som innehåller föremål som
kan placeras i yngre hensbacka tid. Det är Holmen i Svanhals socken
och Åby Fyrbondegård i Ödehögs socken (Browall 2003, s. 24ff). Holmens boplats är belägen nedanför Omberg, vid Tåkerns västra strand.
Här har påträffats en typisk spånkärna av typen ensidig tvåpolig.
Den andra fyndlokalen, Åby Fyrbondegård, är belägen invid Diseviån
som mynnar ut i sjön Tåkern. I en sänka, som antas ha varit en grund
sjö, har det insamlats två skivyxor, och flera grova spån så kallade
storspån (egen genomgång av fynden i Statens Historiska Museums
samlingar). Alla dessa föremål är tillverkade av senon flinta som
endast finns i Sydvästskandinavien. Närmast kan den ha kommit från
västkusten via Fornvänerns sund som förband det salta Västerhavet
med Vättern och Östersjön.
Holmen och Fyrbogård är i nuläget de enda kända fyndplatserna
från tidigmesolitikum i landskapen mellan Vättern och Östersjön.

Tidigmesolitiska boplatser i Stockholms skärgård

De äldsta boplatserna i Stockholm skärgård kan utifrån strandförskjutningskurvor dateras till 9000 BP (Petterson & Wiksell 2006,
s 162, Åkerlund 1996). Det är först då som de första öarna började
komma upp ovanför vattenytan. Detta innebär att de lämningar efter
bosättningar som vi återfinner inte kan vara annat än mesolitiska.
Spåren efter de tidigaste pionjärerna finns alltså inte i Stockholms
skärgård utan påträffas norr och öster därom.

En senpaleolitisk boplats i Norrbotten

Den nordligast belägna boplatsen från senpaleolitikum som hittills
påträffats i Sverige finns i Pajala 452 (Östlund 2007, s. 9). Fyndplatsen
ligger i isälvssediment på en höjd 155 meter över havet, inte långt från
högsta kustlinjen i området. Invid platsen möts två åar (Kaunisjoki
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och Aareajoki). På lokalen, i en skärvstenshög, påträffades två yxliknande föremål som är tillverkade av en lokal bergart som benämns,
sur vulkanit. Det ena av dessa (Östlund 2007, nedre bilden s. 10), har
stora likheter med de lerbergsyxor som förekommer i Västsverige.
Yxans utformning och tillverkningsteknik samt storlek är identisk
med västsvenska lerbergsyxor. Förutom yxorna insamlades på den
eroderade markytan även en snedspets av kvarts, avslag av kvarts och
grönsten samt slipad skiffer. I närområde påträffades även en skärvstenshög innehållande brända djurben. Det är dock oklart om yxorna
har något samband med övriga fynd på platsen.
Sammantaget förefaller det som att lämningarna motsvarar den
yngsta hensbackaperioden i Västsverige. Den enda skillnaden att
redskapen är tillverkade i lokala bergarter.

Boplatser i Finland från perioden yngre
hensbacka–tidigmesolitikum

Enligt de senaste årens studier kommer de första pionjärerna till
dagens Finland inom tidsintervallet 9 500–9 200 BP (Takala 2005,
s. 31). Expansionen in i obefolkade områden sammanföll således tidsmässigt med den process som handlar om att ta nytt land i anspråk
som kan skönjas även inom det svenska området.
I Finland finns flera boplatser som är från övergången mellan
yngre hensbacka perioden och tidigmesolitikum. Den äldst 14C-daterade är Myllykoski som har en ålder av 9 480±90 BP (Takala 2005,
s. 31). Fynden består av kvarts och brända ben som är svåra att
relatera till andra boplatsmaterial. På andra ”finska” boplatser finns
rikligt med flintmaterial, till exempel Tarhojenranta där man samlat
in tio redskap, 13 spån och 43 avslag i flinta. En annan tidig lokal, rik
på flinta, är Ristola som ligger i södra Finland och som har strandlinjedaterats från 9 200 till 9 000 BP (Takala 2009, s. 33). Bland flintorna finns tångespetsar och spetsar med Swidrinretusch. Liknande
spetsar förekommer också som enstaka exemplar på boplatser längs
den svenska västkusten. Likaså de så kallade fyrkantsredskapen, som
förekommer i både Västsverige och i Danmark. De många flintorna på
Ristolaboplatsen har tolkats som att man importerat flinta till platsen.
Människorna som levt på boplatsen har, åtminstone initialt, haft med
sig halvfabrikat såsom spånkärnor och spån men sannolikt också
färdiga redskap (Takala 2009, s. 36). Ristola boplatsen har, inte minst
ur det sistnämnda perspektivet, stora likheter med många svenska
inlandsboplatser (t.ex. Skepplanda 223).
En annan tidig boplats är Sujala som ligger i nordligaste delen av
den finska lappmarken (Kankaanpää & Rankama 2009, s. 38). Där
har man påträffat många flintföremål, till exempel tångespetsar, spån
och sticklar. I boplatsmaterialet finns även karakteristiska spånkärnor, såsom en ensidig grovt konisk och en ensidig tvåpolig spånkärna
(Kankaanpää & Rankama 2009, s. 41). Från dessa har man slagit
grova så kallade storspån som är typiska för senpaleolitikum i Väst
sverige. I flintmaterialet återfinns också storspån och fyrkantsredskap
(se Kankaanpää & Rankama 2009, figur 7.5:18–19 de sistnämnda kan
jämföras med Nordqvist 2000, figur 67:2). Utifrån jämförelser i flintmaterialet kopplas bosättningen till den nordnorska Komsakulturen.
Emellertid kan fyndet av lerbergsyxan i Pajala liksom fyrkantsredskapen även tala för att de tidigaste finska flintmaterialen har egentligen
har en sydvästlig koppling till den svenska västkusten.

9. En inlandspopulation uppträder
isotopanalyser visar vägen
Under 2000-talet har det tillkommit en serie nya rön kring de mesolitiska skelettmaterial som har påträffats i södra Sverige (Nordqvist
2000, Ahlström 2003 och Lidén m.fl. 2004, Ahlström och Sjögren
2009). Genom att studera dessa nya forskningsresultat kopplade till
de samtida flintmaterialen, får vi nya möjligheter att diskutera exempelvis bosättningsmönster och resursutnyttjande. Trots att benmaterialen inte har kunnat dateras till senpaleolitikum, utan till mesolitikum, är de viktiga i diskussionen kring hur inlandet tas i anspråk.
Torbjörn Ahlström har diskuterat huruvida det fanns två skilda
befolkningsgrupper under mesolitikum (2003, s. 478). Han menar
att så inte var fallet, det vill säga att det inte fanns en inlands- och en
kustlevande befolkning. Enligt Ahlström så visar sammanställningen
han gjort över alla påträffade nordiska skelettdelar av människa att
trenden generellt var att man gick från terrestrisk föda till en kost
som i huvudsak var marin (2003, s. 478, 483). Tyvärr ingår endast
variablerna ålder och halten av isotop 13C i Ahlströms analys. De
enskilda skelettfynden sätts inte in i något geografiskt sammanhang
och därmed inte heller i det levnadsmönster som individerna har haft
beträffande resursutnyttjande. I analysen saknas därmed den grundläggande skillnaden mellan kustens olika ekologiska förhållanden,
där den bohuslänska kännetecknades av en rik havsbiotop medan den
halländska/skånska kusten utgjorde en relativt fattig monoton livsmiljö. Generellt kan man säga att människorna längst kustens norra
del levde av havet medan man i söder endast levde vid havet men av
landresurser.
Således krävs, för att få en mer korrekt bild av dessa mesolitiska
grupper av människor, att varje skelettfynd sätts in i sitt regionala
ekologiska samband. Benfynden härrör dels från inlandsmiljöer
där bosättningarna låg vid ett vattendrag dels från kustmiljöer som
sinsemellan var mycket olika beroende på de regionala och lokala
förutsättningarna. På västkusten fanns i norra och mellersta delen
en skärgård, där havet var rikt på fisk och havslevande däggdjur
och på de större öarna fanns även en landmiljö med mycket vilt och
ätliga vegetabilier. Den södra delen av kusten saknade skärgård och
den marina miljön var torftigare än i norr, vilket vi kan ana bland
annat då lämningarna från de mesolitiska grupperna återfinns längs
de dåtida ådalarna. De grupper som levde i anslutning till kusten
tycks ha utnyttjat havet i mycket liten utsträckning. För inlandsgrupperna var vattendragen viktiga för att lätt kunna förflytta sig från en
landbiotop till en annan. Längst i söder (Skåne) fanns flera åar som
vid mynningen, innan de rann ut i havet passerade lagunliknande
områden. Där förefaller det ha funnits ett rikt fiskliv som innebar en
stabil näringsresurs. Med hjälp av fasta ryssjor tycks man, i princip,
ha fångat alla fiskarter utan någon selektion ”allt har hamnat i grytan”
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(Enghoff 1993, s. 69). Resursområdet har inte varit utanför åmynningarna utan uppströms.

Isotopanalyser på mesolitiska skelettmaterialet
från Syd- och Västsverige

Genom att mäta den relativa mängden av den stabila isotopen 13C som
finns bevarad i ett skelettmaterial kan man få en uppfattning om individens kost har baserats på föda från havet (marin) eller från landmiljön (terrestrisk) (Lidén m.fl. 2004, s. 2). Från Syd- och Västsverige har
elva benfragment från människa och tre från hund 13C-analyserats
(se tabell). Resultaten visar både vilken typ av kost individen har haft
under sin levnad och i vissa fall även individens levnadsmiljö (kust
och/eller inland) under barndomen och i vuxen ålder.
I Västsverige finns skelettfynd av människa från både kust- och
inlandsmiljöer. Fyndmaterialet har en kronologisk spännvidd, även
om de flesta har daterats till tidigmesolitikum. Sju av de analyserade
skelettfynden är äldre än 8 500 BP. (Huseby klev, Österöd, Hanskede
och Bredgårdsmannen – se tabell nedan). Endast ett skelettfynd är
yngre och det har daterats till 6 600 BP (Uleberg). Av de sju äldsta har
fem av dem påträffats på boplatser som har legat vid havet. De båda
andra kommer från en dåtida inlandsmiljö.
Från Västsverige finns även tre analyserade benfynd av hund. Två
av dem har hittats i marina miljöer (Dammen och Rottjärnslid) och
ett påträffades i inlandet (Upphärad) (Munkenberg & Jonsson 2008,
s. 24). Det finns flera hundfynd som antas vara från tidigmesolitikum,
men som inte har analyserats. De flesta av dessa härrör från grävningarna vid Hornborgasjön (se avsnitt Boplatser i inlandet).
Endast en av de daterade skelettdelarna av människa kommer
från ett mer komplett skelett (Österöd) (Ahlström och Sjögren 2009).
Benfynden från västkusten har påträffats i sand- och grusbemängda
skalgrusskikt eller i överlagrade kulturlager som innehållit skalgrus.
Skelettdelarna från inlandet är däremot genomgående från torvlager i
mossmarker. Gemensamt för människobenen är att de har hittats ett
stycke ut i de dåtida sjöarna, långt från de strandbundna boplatserna.
I dagsläget vet vi inte hur vi skall tolka fynden, om de är lämningar
efter någon form av båtbegravningar, offer eller uteroderade gravar
som har legat i strandkanten.
Från Skåne finns människoskelett från två, individer påträffade på
Tågerupboplatsen och en i Bäckaskoggraven, vilka hör till den mellersta fasen av mesolitikum (Ahlström 2003, s. 482). Fyndplatserna
var belägna nära det dåtida havet. Benens 13C -värden (-21,1, -20,5 och
-19,0 ‰) visar, trots havsanknytningen, att kosten har varit landbaserad. Speciellt resultaten av analysen av Tågerupbenen talar för att
de mesolitiska grupperna, som levde vid ådalsmynningarna inte alls
eller i en mycket liten utsträckning nyttjade havet. Benfragmenten
uppvisar de högsta terrestriska värdena av alla mätresultat i Ahlströms analys (2003, s. 482). Värdena tyder på att människorna valde
att färdas uppströms längs ådalarna sannolikt för att det var där som
naturmiljöerna med ett överflöd av jaktvilt fanns.
Analyserna av de mänskliga skelettfragmenten visar på en mer
komplicerad bild än vad som kunde förmodas. Det förväntade resultatet, att de kvarlevor som påträffats i en marin miljö också skulle
återspegla den omgivande livsmiljön, har inte alltid visat sig stämma.
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Diskussion

De fyra analyserade benfragmenten från Huseby har en 13C -halt som
varierar från -13,51 till -15,63 ‰. Värdena visar att individerna har
levt av djur från den omgivande havsbiotopen. Människorna har haft
en klar marin anpassning i sitt näringsfång. Resultatet korresponderar väl med det osteologiska material som påträffades i kulturlagret
på platsen. Det finns dock två fynd från den bohuslänska skärgården
som inte uppvisar samma marina anpassning. Det är individerna från
Österöd och Uleberg. Den mycket ålderstigna kvinnan från Österöd
dateras till ungefär samma tidsperiod som de äldsta individerna från
Huseby klev (drygt 9000 BP). Det märkliga med denna kvinna är inte
bara hennes höga ålder, strax över 80 år, och hennes längd, 170 cm,
utan att hon har haft ett näringsintag som uteslutande härrör från en
terrestrisk miljö (13C -halt på -18 ‰) samtidigt som hon begravdes i
en skalgrusbank på en ö långt ute i den yttre skärgården. Omgiven av
öppet hav och djupa fjordar kan biotopen karaktäriseras som extremt
djuphav. Miljön var densamma som för de gravlagda individerna från
Uleberg och hunden från Dammen. Det analyserade benfragmentet
från Uleberg härrör från en grav där två personer har begravts under
senmesolitikum. Liksom Österödsfyndet har även analysen härifrån
en 13C -halt som förvånar. Värdet -17,3 ‰ visar på ett födointag som
var mittemellan marint och terrestriskt. Personen tycks i lika hög
grad ha levt på landlevande vilt som på marina bytesdjur.
De västsvenska inlandsfynden tillhör de båda manliga individerna,
Hanaskede- och Bredgårdsmannen. De analyserade skallbenen från
dem har en 13C -halt av -19,09 ‰, vilket visar på en ren terrestrisk
kost och så långt passar mätvärdena in i det förväntade. Lidén m.fl.
har gjort en närmare studie av Hanskedemannen (Lidén m.fl 2003).
Hon har analyserat två tänder, vilkas 13C -halt representerar individens barndom, och skallbenet med värden som visar hans sista 10–15
levnadsår (Lidén m.fl. 2003, s. 6). Resultatet tyder på att individen
under sin levnad har flyttat sig från ett område med marint inflytande (-18,3 ‰) till en något mer terrestrisk miljö (-19,7 ‰). Under
mannens liv så har näringsintaget förändrats. Förhållandet visar
antingen gruppens förändrade levnadsmönster eller så har individen flyttat till en biotop där det endast fanns landlevande bytesdjur.
Skelettet har hittats i Alingsåstrakten där resursområdet sannolikt
stämde överens med förutsättningarna för skallbenets isotopvärden.
Kanske mannen växte upp i Götaälvdalen där det periodvis fanns
saltvatten halvvägs upp i ådalen. Låt oss gå tillbaka till analysvärdena
hos kvinnan från Österöd. Analysen gjordes på en framtand, vilket
innebär att mätvärdet representerar den livsmiljö som kvinnan levde
i under sin uppväxt (Ahlström och Sjögren 2009, s.57). Hon förföll
då ha levt i en terrestrisk miljö. Tyvärr har inga fler analyser gjorts
på hennes skelett, men låt oss leka med tanken att hennes skelett,
liksom Hanaskedemannen, representerar olika 13C-värden. Vi vet att
Österödskvinnan växte upp i en terrestrisk miljö (genom tandanalysen) och att hon begravdes i ytterskärgården. Utifrån det senare kan
vi göra ett antagande att hennes övriga skelett kan ha ungefär samma
13
C-värde som Hanaskedemannens skalle, vilket innebär att ett
hypotetiskt värde skulle kunna vara -16,5 ‰. Österödskvinnan skulle
i så fall vara ett exempel på en individ som rörde sig mellan kust och
inland. Förmodligen skedde detta inte säsongsvis, utan troligen levde
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kvinnan både längs kusten och i inlandet vid olika tillfällen under sitt
långa liv, kanske genom giftermål.
Från Västsverige finns, som nämnts ovan, även tre analyserade
benfynd av hund, två från marin miljö (Dammen och Rottjärnslid)
och en från inlandet (Upphärad). Hundbenen från kusten har mätvärden mellan -13,9 och -13,2 ‰ medan människobenen från samma
biotop ligger inom intervallet -13,5 och -16,3 ‰. Värdena visar alltså
att hundarna hade en mer marin kost än människorna. Hunden som
hittades i Upphärad, hade ett 13C-värde, -17,2 ‰, som visar att den har
intagit marin föda. Sannolikt har hunden levt tillsammans med en
grupp människor längs Göta älvs dalgång, där vattnet var bräckt och
näringsmässigt torde ha genererat ett 13C -värde kring -17 ‰ (jämför
Nordqvist 2011, s. 26).

Slutsats

Vad har inlandsbefolkningen ätit? Frågan kan vara svår att besvara
eftersom analyserna inte givet något entydigt svar. Möjligen beror
detta också på ett magert referensmaterial. Arkeologiska lämningar
efter vilda djur på våra äldsta boplatser i inlandet har varit begränsade, vilket innebär svårigheter med att jämföra inlands- och kustboplatsernas fynd. Ett av undantagen är den preborala boplatsen Almeö
vid Hornborgasjön. I avfallslagren där fanns ben både från både fisk
och vilt. Jag antar att det generellt inte har varit något jaktbyte som
varit mer angeläget än något annat, sannolikt har insjöbiotopen med
sina fisk- och däggdjursarter varit lika betydelsefulla för överlevanden. De större däggdjuren som kronhjort, uroxe och vildsvin har
sannolikt, i samma grad, varit viktiga födoresurser. Något som också
måste beaktas är den vegetariska kosten, såsom nötter, bär, rötter
frön och frukter. Hur den har påverkat analysresultaten har inte
diskuterats.
De enstaka 13C -värdena från homo (och hund) visar att det redan
under en tidig fas av mesolitikum fanns en etablerad befolkning både
längs kusten och i inlandet. Analysresultaten indikerar också att det
förekom ett utbyte mellan dessa båda grupper. Mannen från Hanaskede förefaller ha härstammat från ett område med bräckt vatten, det
mest sannolika området var vid Göta älvdalen. Men det var inte där
han begravdes utan det skedde ett flera tiotals kilometer in i inlandet,
i närheten av dagens Alingsås. Förflyttningen kan ha varit ett resultat
av vänligt utbyte, där mannen har anslutit sig till de grupper som
levde i inlandet. En annan tolkning är att den grupp som han växte
upp i ändrade sin levnadsstrategi. Från att ha levt i älvdalen har de
flyttat längre in i inlandet. Mannen från Hanskede skulle utifrån en
sådan tolkning representera en kustanknuten befolkningsgrupp som
förflyttade sig från kusten och successivt allt längre in i inlandet, en
process där grupper kontinuerligt tog nytt land i anspråk eller att de
på säsongsbasis förflyttade sig mellan dessa skilda biotoper.
Utifrån det arkeologiska fyndmaterialet förefaller det som den
initiala fasen, att kolonisera inlandet, skedde först under den yngre
hensbackaperioden. Genom fyndmaterialet kan vi följa dessa tidiga
grupper det vill säga från sunden vid Uddevalla och Munkedal, via
Hästefjorden, vidare in i Vänerbäckenet och söderut till Hornborgasjön. Fynden indikerar att några grupper har dragit vidare mot
Vättern, Motalaområdet och till Närke. Fyndplatserna i Närke och
Östergötland låg vid det sund som knöt Östersjöområdet samman
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med Västerhavet. Mannen från Hanaskede (och eventuellt även
Bredgårdsmannen) förefaller vara exempel på en senare inflyttning.
Processen att ta nytt land i anspråk går att skönja via ådalarna och
vidare in i Västergötland, utifrån de boplatser som är belägna längs de
stora vattendragen som Göta älv och Viskadalen. Sammantaget kan
sägas att det arkeologiska fyndmaterialet stöder en sådan tolkning.
Den gamla kvinnan från Österöd i mellersta Bohuslän pekar på
motsatt förhållande. Analysen av en av hennes tänder visar att hon
växte upp i ett område där man livnärde sig på en kost där det ingick
föda från bräckvatten. Ännu har ingen analys gjorts på hennes övriga
skelett, som däremot skett på Hanskedemannen, därför kan vi enbart
hypotetiskt anta att hon levde en del av sitt liv i ytterskärgården där
hon låg begravd. Eftersom kustområdet redan var befolkat skall vi
sannolikt inte tolka den mycket gamla kvinnan som ett bevis på en
tidigmesolitisk kolonisation västerut. Det mest troliga är att hon,
uppväxt vid sundet i Göta älvdalen, blev gift med en man som levde i
ytterskärgården.
Tabell 4, Benanalyser. Vissa skelettdelar har 13C-analyserats vid
två t illfällen. Resultaten från de senare utförda analyserna redovisas
inom parantes.
Fornlämning

Art

BP

C13 ‰

Referens

Bo, Morlanda 89
(Huseby klev S)

Homo

9105±100

-15.63

Nordqvist 2000, s. 105

Bo, Morlanda 89
(Huseby klev S)

Homo

9040±80

-15.25

Nordqvist 2000, s. 105

Bo, Morlanda 89
(Huseby klev S)

Homo

8965±75

-15.63

Nordqvist 2000, s. 105

Bo, Bro 413:2
(Österöd)

Homo

9025±65

-18.0

Ahlström och Sjögren 2009, s. 2

Bo, Morlanda 89
(Huseby klev S)

Homo

8560±75

-13,51 (15,7)

Nordqvist 2000, s. 105
(Lidén m.fl. 2003, s. 6)

Vg, Hanaskede (saknar
nr)
(Norra Ving)

Homo

8835±90

-19,9 (-18,3 och
-19,0)

Lidén m.fl. 2003, s. 5

Vg, Marbäck 113
(Bredgårdsmannen)

Homo

8645±95

-19,9

Nordqvist 2000, s. 105

Bo, Tossene 280
(Uleberg)

Homo

6630±75

-17,30 (16,4)

Nordqvist 2000, s. 105
(Lidén m.fl. 2003, s. 5)

Bo, Bro 195 (Dammen)

Hund

8065±80

-13,23

Nordqvist 2000, s. 105

Bo, Dragsmark 41
(Rottjärnslid)

Hund

7020±65

-13,89

Nordqvist 2000, s. 105

Vg, Upphärad 120

Hund

5710±50

-17,2

Munkenberg & Jonsson 2008, s. 24

Bl, Kiaby 21
(Bäckaskog)

Homo

7895±75

-19,0

Ahlström 2003, s. 482

Sk, Saxtorp 3
(Tågerup)

Homo

7840±80

-20,5

Ahlström 2003, s. 482

Sk, Saxtorp 3
(Tågerup)

Homo

7415±80)

-21,1

Ahlström 2003, s. 482

10. Att leva i ett
föränderligt klimat
Efter 10 000 BP förändrades faunan och floran i Sydskandinavien,
på grund av ett allt varmare klimat. Under tidsperioden övergick det
kalla och karga tundralandskapet under yngre dryas till ett mycket
varmare klimat under preboreal tid. De varmare förhållandena
skapade ett frodigt mosaikliknande landskap innehållande en stor
mängd livsbringande biotopmiljöer. Förändringen innebar varmare
temperatur än dagens. Först förändras den marina faunan och sedan,
efter några hundra år, även den terrestriska faunan och floran. Miljön
ändrades dramatiskt och därmed de levnadsförhållandena som rådde
för de grupper av människor som var bosatta längs den västsvenska
kusten (Nordqvist 2000, s. 226). Förloppet startade i söder och
spred sig allt längre norrut. Processen kan beskrivas som att de olika
klimatzonerna sakta försköts från söder till norr.
Hur berördes människorna när klimatet och miljön de levde i
förändrades i grunden? Det är få forskare som har diskuterat denna
process. I symposiepublikation Mesolithic on the move finns dock två
artiklar som berör ämnet. Tolan-Smith anser i sin artikel att det var
tre processer inblandade vid övergången från senglaciala till postglaciala bosättningar (Tolan-Smith 2003, s. 52). Det började med en
naturlig utveckling där djurarterna expanderade och livnärde sig på
de jungfruliga markerna. Därmed hade nya resurser skapat nya rika
levnadsbetingelser. Den andra faktorn berör mänskliga samhällen
som var anpassade till livet i tundra, de kan ha ”följt med” klimatet
norrut och där fortsatt leva utifrån sin framgångsrika anpassning till
den arktiska miljön. Den tredje processen antas vara att det varmare
klimatet medförde en befolkningsökning och på grund av stigande
havsnivåer förändrades levnadsbetingelserna. Dessa processer antas
ha varit de stimuli som påverkade grupper av människor att förflytta
sig in i obefolkade områden. Ytterligare en faktor som Tolan-Smith
framför är att kolonisationen av nya territorier inte bara skall ses
som en ekologisk process utan också som en social upplevelse som
skedde inom gruppens egna sociala arena (Tolan-Smith 2003, s. 55).
Denna sistnämnda tolkning ansluter sig till hypotesen Möjligheternas
hypotes/takers of opportunity som diskuteras i kapitel 4 Ta nytt land i
anspråk – Den senpaleolitiska kolonisationen.
Den andra forskaren, T. Rankamana, som diskuterar ämnet i
Mesolithic on the move relaterar till finska lämningar. Enligt henne
har anpassningen, vad gällde inlands- och kustbefolkningen, inte
enbart berört resurser och territorium, utan den måste också betraktas som en kognitiv process. Rimligen fick detta konsekvenser för
individernas egen tankesfär (cognitive level) (2003, s. 44). Den
kognitiva anpassningen handlade om de institutionaliserade rituella
beteenden som gruppen, och individen, hade i förhållande till jaktbyten och andra resurser. Likaså berördes handhavandet av varor och
det tillvägagångssätt som var etablerat för att kunna erhålla prestige
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(Rankamana 2003, s. 44). Anpassningen bör även ha varit relaterat
till den stora omställning som krävdes för att förändra de aktiviteter
som rörde olika jakt- och fångststrategier och tekniker i samband
med att faunan förändrades. Rankamana för fram ett exempel där
man inte hade lyckats med denna omställning. Det handlade om en
renjagande befolkning i Labrador vars ekonomiska bas rasade samman på grund av att deras jaktbyte minskade dramatiskt. När cariboupopulation kollapsade drabbades samhället på ett förödande vis.
Som en konsekvens tvingades jägargrupperna att flytta ut till kusten
där de inte hade förmågan att integrera de marina djurarterna in i sin
traditionella fångstkultur. Detta ledde så småningom till svält (2003,
s. 44).
Även för inlandskolonisatörerna uppstod sannolikt kulturella
problem. Dessa berörde, förutom födoresurserna, även tillgången
och kunskapen omkring de lokala material som behövdes till redskap
m.m. (Rankamana 2003, s. 44).
I situation med ett snabbt förändrat klimat kan man rent
teoretiskt, utifrån ovanstående diskussion, tänka sig följande
valmöjligheter:
1. Följa med klimatet, så man kan fortsätta leva som man alltid
har gjort.
2. Stanna kvar och anpassa sig till det nya klimatet och den flora
och fauna som följer med förändringen.
3. Mer dramatiskt är om man inte väljer något av ovanstående, då
kan gruppen komma att successivt dö ut.
I Västsverige förefaller det utifrån det arkeologiska fyndmaterialet
som att man både har följt klimatet och att man har stannat och
anpassat sig till den nya omgivningen och dess resurser.
För de grupper som stannade kvar och anpassade sig ledde valet
till en serie konsekvenser. Rent faktamässigt etablerades strax efter
10 000 BP nya djurarter och nya växter under en period av 300 till
400 år (Nordqvist 2000, s. 226). Detta resulterade i förändrade
levnadstrategier, grupperna tvingades att anpassa sig för att kunna
utnyttja de säsongsmässiga anhopningarna av de nya naturresurserna. Efter att ha varit en säl-, val- och renjagande befolkning, måste
de anamma att jaga andra säl- och valarter (Nordqvist 2000, s. 227;
2005, s. 11). Från att tidigare enbart haft landdäggdjur som ren att
jaga, blev bytesdjuren istället kronhjort, vildsvin, uroxe, rådjur och
flera andra djurarter. Arter som dessutom var stationära i sin miljö.
Under senpaleolitikum fanns i princip, inte några växter som kunde
nyttjas som föda, men under preboreal tid etablerades ett stort antal
växter vars nötter och bär skapade nya födoinslag i kosten. Samtidigt
kan man konstatera att det var först i slutfasen av landskapets förändringsprocess som grupper av människor började ta sig an inlandet.
Utifrån det existerande fyndmaterial som påträffats i inlandet, tog
människorna inlandsregionen i anspråk ungefärligen i tidsspannet
9400/9300 BP. Detta skedde samtidigt som det inträffade en mycket
snabb omdaning av inlandsbiotopen. Nya växter och nya djurarter
skapade helt nya förutsättningar för människorna att leva även i
inlandet.
De förändrade levnadsförhållanden ledde också till ett ändrat
bosättningsmönster. Som en följd förändrades också redskap liksom
fångst- och jaktstrategier, men även de tekniker som var kopplade
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till dessa. Förändringen var minst sagt dramatisk både vad gällde
mängd och variation av vad det nya klimatet bjöd på. I samband med
processen påverkades även människornas idévärld (jämför Nordqvist
2003, s. 536). De myter som gruppen hade haft omformades. Från att
ha varit relaterade till den tidigare omvärlden integreras mytologin in
i den förändrade miljön (jämför Nordqvist 2003, s. 540, Fuglesvedt
2003, s. 105). En idévärld där stammens medlemmar kan känna igen
sig i de mytologiska berättelserna.

Inlandsbosättarna – från öst eller väst?

Under preboreal tid utgjorde nuvarande Västergötland ett större
inlandsområde. Innan sunden stängdes, det vill säga omkring
9500/9400 BP, så fanns det en öppen vattenväg söder om inlandsisen
mellan Östersjön, via Fornvänern och ut till Västerhavet. Till inlandet
(nuvarande Västergötland) kom man alltså antingen västerifrån, via
sunden vid Uddevalla, Munkedal och Göta älvdalen, eller från Östersjön via Närkesundet. Ser vi till de arkeologiska lämningarna så visar
de att i inlandsregion finns ett flertal fyndplatser som utifrån typologiska grunder och 14C-analyser kan dateras till den avslutande fasen
av yngre hensbackaperioden. De flesta av dessa inlandslokaler ligger
längst i väster. Den stora mängden fynd finns ansamlade vid Hästefjorden och Hornborgasjön (se kapitel 7c). Ytterligare ett steg österut
finns Flosjöhyttan- och Ödeshögsboplatserna, där man bland annat
påträffat skivyxor (se kapitel 8).
Utifrån strandförskjutningen har de äldsta lokalerna i östra Mellansverige, Hällefors- och Södertörnsområdet, daterats till en ålder av
cirka 9000 BP (Åkerlund m.fl. 1996, s. 115). Gemensamt för fyndmaterialen är att det endast förekommer slagen kvarts. Kvartstekniken
och de sena dateringarna talar inte för att kolonisationen av Vänerregionen kom från öst.
Längs västkusten fanns omfattande bosättningar redan under
senpaleolitikum. I fyndmaterialen är tydligt att det senpaleolitiska
inslagen minskar österut. En annan faktor är att flintan som råvara
är mer sällsynt i fynden från öst. Tendensen är tydlig att ju längre österut som fyndplatsen är belägen desto mer frekvent är det att typartefakterna är tillverkade av lokala bergarter. Till exempel kan nämnas
Smårödslokalerna (men även Skepplanda). Dessa boplatser var
belägna allra längst i väster (vid Västerhavet och direkt utanför sundet vid Munkedal). Vid undersökningarna påträffades mycket enstaka
föremål av lokala bergarter (såsom kvarts). På boplatserna vid Hornborgasjön förekom redskap av senon- och danienflinta liksom den
lokala Kinnekulle flintan. Andra exempel från längre i öst, vid Flosjöhyttan, och i norr, vid Pajala, förekom enbart redskap tillverkade
av lokala bergarter. Poängteras bör dock att föremålstyperna på dessa
inlandsplatser är desamma som de som påträffats längs västkusten.
Själva föremålstypen har människorna behållit, men de har inte haft
tillgången till råmaterialet – flintan. Det förefaller dessutom som att
inlandsmänniskorna valde lokala bergarter som i sin struktur liknar
ursprungsråvaran, senon- eller danienflinta. Även denna företeelse
att redskapstypen efterföljs, fast det rätta råmaterialet saknas, kan
ses som ett exempel på den idévärld som dessa nybyggare bar med sig.

11. Flintartefakterna
likheter, funktion, typologi
Med utgångspunkt från de äldsta fyndmaterialen i Västsverige har en
diskussion förts i de föregående avsnitten avseende de senpaleolitiska
gruppernas näringsekonomi. För att vidga problemområdet vidare
måste ytterligare en aspekt föras in och den berör det bevarade föremålsmaterialet. Diskussion berör fyndmaterialens typologi, kronologi
och de formmässiga och teknologiska lik- och olikheterna. I nedanstående diskussion berörs endast flintföremålen.

Likheter mellan fyndmaterial påträffat
längs Västsveriges västkust och den norra
delen av den europeiska kontinenten

Det var i en föränderlig miljö som de senpaleolitiska grupperna levde
i. Studierna av de insamlade och utgrävda flintmaterialen visar att det
från cirka 10 500 BP till 9 700 BP inte fanns några regionala skillnader (se Nordqvist 2000, s. 228). De kontinentala och de västsvenska
fyndmaterialen från perioden har mycket stora likheter. I följande
resonemang berörs enbart denna äldsta fas, som i Västsverige kallas
äldre Hensbacka och på kontinenten oftast benämns Ahrensburg.
Diskussionen grundar sig på jämförelser mellan de västsvenska flintmaterialen och de som påträffats längs den Nordeuropeiska kontinenten, det vill säga från Polen i öster till Holland i väster. Påpekas bör
att enligt några europeiska forskare så är det svårt att göra en intern
kronologi av ahrenburgs materialet. Det pågår också en diskussion
om det är de kvalitativa eller de kvantitativa skillnaderna i artefaktsammansättningen som representerar kronologiska och geografiska
fenomen (Weber m.fl. 2011, s. 294).
Bakgrunden till den västsvenska diskussion kan föras tillbaka till
mitten av 1950-talet då Åke Fredsjö förde fram ståndpunkten att den
äldre fasen av hensbackaperioden var samtida med ahrensburgskulturen. Hans huvudargument var att tolka hensbackaboplatserna som
kustboplatser. Flintredskapen skulle relateras till kust- och havsjakt
och havsfångst (Fredsjö 1953). Han ansåg att det fanns en naturlig
orsak till att de västsvenska fyndmaterialen skiljde sig delvis från de
redskap som påträffats på ahrensburgs boplatserna på kontinenten.
Detta eftersom de sistnämnda speglar inlandsbosättningar, i motsats
till Västsveriges kustboplatser som var kopplade till havsmiljön.
Denna diskussion var ett av de centrala teman som företogs
vid en konferens i Göteborg 1963 (Fynd 1963). Då konstaterade man
att det förekom föremålsformer, såsom tångespetsar och rombiska
mikroliter, längs den västsvenska kusten som var identiska med
dem på kontinenten. Detta har därefter återkommande framförts av
västsvenska arkeologer. En problematisk redskapsgrupp utgjordes av
skivyxor. Den västsvenska tolkningen har varit att denna redskapstyp
förekommer under senpaleolitikum. En tolkning som ej fick acceptans
hos de danska och skånska forskarkollegorna. Det framfördes även att
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det på boplatserna längs den västsvenska kusten påträffades fyndmaterial innehållande bland annat tångespetsar och rombiska mikroliter. Redskap som är identiska med motsvarande föremål påträffade
på de klassiska ahrenburgs boplatserna. Förhållandet har sedan
återkommande påtalats av västsvenska arkeologer. Ståndpunkten i
Västsverige har varit att även skivyxor skall föras till denna period,
vilket inte accepteras av de danska och skånska forskarkollegorna (se
Nordqvist 1999 och 2000). En liknande uppfattning, som den västsvenska, framfördes av Troels-Schmitt vars tolkning av skivyxorna
bland annat var att dessa kan ses som en västsvensk variant av inuiternas kvinnoredskap, det vill säga så kallade Ulo/Ulu (1963, s. 50).
Sedan 1960-talet har ytterligare likheter påvisats i fråga om likartade
redskap från ahrensburg- och äldre hensbackakulturen.
Lou Schmitt är den forskare som under senare år återkommande
har fört diskussionen vidare, kring dessa senpaleolitiska lokaler
(1994, 1995, 1999 och 2005). Hans forskning har berört teknologiska
men även formmässiga likheter vad gäller tångespetsar, mikroliter
och eneggade spetsar som påträffats på kontinenten och längs Sveriges västkust. Det är dock inte enbart spetsmaterialet som uppvisar
stora likheter, utan analogier finns även bland en mängd andra
föremål (se även Fuglesvedt 2001, s.65ff, 2003, s. 103).
Här följer exempel på likadana flintföremål som hittats på kontinenten och i Västsverige. Identiska likheter kan ses bland annat
i spånmaterialet. Karaktäristiska är de ensidiga tvåpoliga och de
ensidiga koniska spånkärnorna från vilka man producerade så kal�lade storspån/hensbackaspån. Spånkärnefragment i form av plattformsavslag förekommer också i materialen (se exempelvis föremålen
från Neuenkirchen 21 och 51 i Dürre 1971, tafel IV). Andra likadana
föremålstyper från båda områdena är sticklar med retusch, breda
lancetter, rombiska spetsar och eneggade spetsar, högnipenspetsar,
skivyxor liksom större och mindre varianter av tångespetsar (se figur
C, Bilaga 1). Högnipenspets har påträffats på ett flertal boplatser längs
västkusten (t.ex. Morlanda 57). Motsvarande typ finns även i materialet från boplatsen Pinnberg (Rust 1943, tafel 11, s.10 och 11). Även
skivyxor har samlats in på de kontinentala boplatserna, se exempelvis
Hützel 24 och Hörpel (Dürre 1971, tafel 2–4 och 42). Noteras bör att
redskapstypen också förekommer i det kontinentala materialet t.ex.
från Hützel och Teltwisch (Dürre 1971, s. 21 och tafel 42:1, Fuglesvedt
2001, s. 102).
Förutom ovanstående exempel på föremål så finns det även
enstaka spetstyper i det kontinentala fyndmaterialet som är identiska
med västsvenska fynd. Exempel på konkreta likheter på sådana är
spetsar av typen zonhoven, swidry och spetsar med hinterseeretusch.
Zonhovenspetsar har insamlats i ett större antal på boplatsen Havås
utanför Varberg, men de fanns även i enstaka exemplar på Tosskärrboplatsen (se figur C, Bilaga 1 och Johanson 2000, s. 60). Samma typ
av spets förekom på de senpaleolitiska boplatserna sydväst om Hamburg, exempelvis på Diemern 45, Hörpel 7, Hützel 24, Neuenkirchen
(se figur C, Bilaga 1 och Johanson 2000, s. 50, Dürre W. 1971, tafel X,
26 och 52). En annan spets som benämns swidry eller swiderian på
kontinenten har påträffats på Djupedalsboplatsen i Västsverige (se
se figur C, Bilaga 1 och Nordqvist 2000 fig 142, s. 10, Fredsjö 1953, s.
27). Den kännetecknas av en V-formad tånge och bifacialt bearbetad
ventralsidan (avspaltningssidan). Ytterligare en speciell spetstyp,
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Hintersee, förekommer bland annat i fyndmaterialet från Tosskärrboplatsen (Fredsjö 1953, s. 63). Denna spets är mycket liten och typiskt
för den är själva tångeretuschen återfinns på ventralsidan (se figur C,
Bilaga 1).
Ytterligare en redskapstyp som kännetecknar västsvenskt senpaleolitikum är eneggade spetsar och framför allt de av Tosskärrstyp
(Nordqvist 1999, s. 244). Det förefaller som om denna typ av spets
inte är unika för Västsverige och norska sydkusten utan förekommer
även på ahrensburgsboplatser på kontinenten. Liknande spetsar har
påträffats exempelvis på boplatserna Ahrenhoop, Klein Vollbuttel,
Echt, Geldrop och Wojnowo (Schmitt 1999).
Sammanfattningsvis kan konstateras att det förekommer många
analogier mellan det kontinentala flintinventariet och flintföremål
från boplatserna längs den svenska västkusten. Likheten berör både
massmaterial som spån men även andra föremålstyper som exempelvis specifika spetstyper (se bilaga 2c). Sammantaget visar detta
på en tät kontakt mellan grupperna på kontinenten och de som levde
på västkusten. Mest sannolikt är att flintmaterialen utgör lämningar
efter samma grupper, som under olika tider på året utnyttjade olika
ekologiska miljöer.

Liknande redskap – liknande funktion?

Bland de senpaleolitiska föremålen i Västsverige är skivyxan den
enskilda föremålstyp som återkommande förekommer i den vetenskapliga debatten (se Nordqvist 2000, s. 165 och 1999, s. 236). Under
årens lopp har det framförts många olika tolkningar kring skivyxans
funktion och användningsområde. Enligt min mening har Troels-Smith framfört den mest intressanta tolkningen. Han ansåg att
det fanns en likhet med inuiternas kvinnoredskap, Ulo eller Ulu och
skivyxans utformning (Troels-Smith 1963). Detta redskap har en triangulär form och användes av kvinnorna i samband med styckning av
säl och ren, samt vid tillskärningen av skinnet (Birket-Smith 1929, s.
140, 250). Skivyxorna liknar också inuiternas skrapor som användes
till att ta bort köttrester och fett, bryta sönder och sträcka skinnens
fibrer samt för att göra skinnet tunt (Birket-Smith 1929, s. 241–242).
Även Schmitt för fram den morfologiska likheten mellan Uluskraporna och skivyxorna. Han poängterar att båda redskapens handtag
har en vinkelrät och central belägen axel gentemot den skärande/
arbetande eggen (Schmitt 2013, s. 121). På de västsvenska boplatserna
tycks skivyxorna successivt försvunnit under yngre hensbackaperioden för att under sandarnaperioden endast ha förekommit i mycket
enstaka exemplar. Parallellt med att skivyxorna försvann så ökade
skraporna i antal. Kalle Thorsberg har utfört bruksspårsanalys på
skivyxor från boplatsen Almeö vid Hornborgasjön. Analysen visade
på skiftande användningsområden men framför allt har de använts
till skinnarbete, det vill säga till att skrapa hudar. Men de har även
brukats som kniv och hyvel (1985, s. 19). Ett genomgående kännetecken för skivyxorna från Västsverige är att de generellt sett inte har
några makroskador på eggarna, något som skulle kunna indikera att
de inte har använts till att hugga med. Värt att notera är också att det
finns mycket få skrapor i materialen samtidigt som det förekommer
ett stort antal skivyxor (jmf Schmitt 1994, s. 256 och 1995, s. 167).
Ett annat redskap som är typisk för norsk och västsvensk senpaleolitikum är de så kallade högnipenspetsarna. Dessa har tillverkats
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av korta, avlånga avslag och avslagsfragment (längd cirka 2–3 cm).
Dessa spetsar har oftast retuscherade långsidor med en egg i dess ena
änden. Högnipenspetsarna är dock inte helt unika för våra trakter
utan förekommer i enstaka exemplar även på kontinenten, t.ex. på
Pinnberg (Rust, tafel 11 nr 10–12). En bruksspårsanalys, utförd av
Sheila Coulson och Roger Grace, på dylika spetsar från Glimåsboplatsen på Orust, i Bohuslän visar att spetsarna har använts till att
framställa hål och att borra i mjuka material som olika träslag och
hudar (Nordqvist 1998, s. 21). Analysen visar (förutom bruksspåren)
att spetsarna har karaktäristiskta brott. Majoriteten hade brutits av
under tryck i samband med långsamma spiralrörelser. Spetsarna
antas ha varit fästade vid ett träskaft och med största sannolikhet
har redskapet försatts i en snurrande rörelse med hjälp av små bågar
motsvarande de borr redskap som bland annat inuiterna har använt
(Birket-Smith 1929, s. 239). Som framförts ovan så är hypotesen att
högnipenspetsar har haft en viktig funktion såsom borr och använts
i samband med skinnbåtstillverkning (Nordqvist 1998, s. 21). Denna
spetstyp förekommer företrädesvis under ahrensburgperioden
samtidigt skall noteras att de försvinner under yngre delen av hensbackaperioden. Under samma period invandrade nya trädslag vars
stammar möjliggjorde tillverkning av ”utspända stockbåtar” så kal�lade espingar. Skinnbåtstillverkningen avtog och med den minskade
behovet för borrtypen. De äldsta resterna av stockbåtar har påträffats
vid Huseby klev på Orust och de har daterats till cirka 8 600 BP (se
kap. 2, ”Arkeologiska belägg för förekomst av båtar”).
Vi kan konstatera att skivyxor, borr (högnipenspets) och eneggade
spetsar förekommer företrädesvis inom ahrenburgskulturens marina
områden (det vill säga längs Sveriges västkust och delar av Norges
sydvästra kust) men även i dess inlandsområden (nuvarande Danmark och Nordtyskland). Det som skiljer flintmaterialen inom dessa
båda regioner är i huvudsak olikartade proportionsförhållanden
beträffande respektive redskapstyper beroende på att i inlandsregionerna bedrevs jakt i huvudsak på landdäggdjur och längs skärgården
havsjakt samt fiske. Enligt denna tolkning återger föremålen en
”spegelbild” av att det bedrevs olika aktiviteter i skilda regioner av
Nordeuropa (se exempelvis Schmitt 1995, s.166ff, Nordqvist 2000,
s.179ff.

Grova lancetter, tångespets –
skaftning och skottskador

Vid undersökningen av en neolitisk boplats vid Seedorf i norra
Tyskland påträffades i ett överlagrat tidigmesolitiskt fyndlager bland
annat mikroliter, ensidiga tvåpoliga spånkärnor, spån och sticklar
(Bokelmann 1994, s. 40). Skiv- och kärnyxor förekom inte i fyndmaterialet. Mikroliterna utgjordes till 78 % av grova lancetter med
en kort sned retusch (Bokelmann 1994, s. 40). Övriga spetsar klassificerades huvudsakligen som grova triangulära mikroliter. Två av de
grova lancetterna hade hartsrester bevarade (Bokelmann 1994, s. 40).
Hartsen fanns i det retuscherade ändpartiet av spetsarna. I motsatt
ände fanns distinkta brott som var typiska för de frakturer som uppstod i samband med skottskador (Bokelmann 1994, s. 41). Samma typ
av skador har även uppmärksammats på de grova lancettmikroliterna
från boplatsen Glimsås 57 i Bohuslän.
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Sammanfattningsvis kan konstateras att spetsarna har varit fastsatta i pilskaftet med hjälp av harts. De har skaftats i sin retuscherade
del och de har skottskador i den motsatta änden. De grova lancettmikroliter har alltså skaftats på samma sätt som de senpaleolitiska tångespetsarna. Lancetterna verkar ha utgjort en övergångsform mellan
de klassiska senpaleolitiska tångespetsarna och mikroliterna under
mesolitikum. Samma tolkning har gjorts av de grova lancettmikroliterna från Morlanda 57 (se Morlanda 57 ovan). Först under den äldre
fasen av sandarnaperioden ändrades lancettmikrolitens infästning
till det motsatta, det vill säga änden utan retusch fästes i skaftet och
den retuscherade delen utgjorde själva spetsen.

12. Sammanfattande slutsatser
kring hensbackaperioden
Utgångspunkt; centrala och södra Bohuslän

I Munkedals bygden finns flera av de klassiska boplatserna från
senpaleolitikum. Dit hör de insamlade flintmaterialen från platser
som exempelvis Hensbacka (Foss 244), Hogen (Skredsvik 58), Kallsås
(Skredsvik 37, 38, 298 och 299) och Bistocken (Skredsvik 45), liksom
de undersökta boplatserna vid Småröd (Foss 424, 425). De båda förstnämnda tillhör ahrensburgs perioden (äldre hensbackaperioden).
Båda lokalerna har med strandlinjemetoden daterats till cirka 10 000
BP. På platserna har det bland annat hittats tångespetsar, eneggade
spetsar, grova lancettmikroliter, sticklar på retusch, borr (högnipenspetsar) och skivyxor. Förutom redskap påträffades även grova
spån och spånkärnor av typen ensidig tvåpolig liksom grovt koniska
spånkärnor.
Fynd har gjorts på många olika platser inom fastigheten Kallsås
(jmf Alin 1955, s.119). De påträffade flintföremålen har, liksom, i
Bistocken, insamlats företrädesvis på lågläntare partier (cirka 60
m ö.h.). De arkeologiskt undersökta boplatserna vid Småröd, som
också härrör från den yngre delen av hensbackaperioden, var belägna
på ytterligare något lägre nivå (cirka 45 m ö.h.). På boplatserna vid
Kallsås och Bistocken har man hittat flera skivyxor (cirka 20–30 st),
medan andra redskap saknas, till exempel tångespetsar. Däremot
fanns många fynd av lerbergsyxor. I Bistocken har man till exempel
samlats in hela 20 stycken.
Vid undersökningarna av boplatserna vid Småröd påträffades
föremål från yngre hensbacka- och från sandarnaperioden (Nordqvist
& Toreld 2005, s.39ff). Lokalerna har daterats utifrån strandlinjen till
ett förhållandevis kort tidsintervall, 9600–9300 BP. De insamlade
föremålen betraktas som typiska för yngre hensbackaperioden, bland
annat eneggade spetsar, breda och smala lancettmikroliter, skivyxor,
skivmejslar, sticklar och ensidiga tvåpoliga spånkärnor. På samma
lokal fanns också föremål typiska för sandarnaperioden, såsom
sandarnayxa, kärnyxor, hullingspetsar och koniska spånkärnor för
smalspån. Det påträffades också föremål tillverkade av kvarts. Det är
en spånkärna (för smal-/mikrospån), mikrospån och avslag.
På grund av landhöjningens snabba förlopp i området har boplatserna, som varit belägna på avgränsade terrasseringar snabbt blivit
avskilda från stranden och därefter svåra att utnyttja. Stranden har
under en förhållandevis kort tidsperiod förskjutits flera meter längre
ner i dalgången. Detta kan förklara varför det på Småröd fanns ett
flintmaterial som var typisk både för hensbacka- och för sandarnaperioden. Antagligen har platsen varit bebodd endast under den tidsperiod då boplatsen var belägen direkt vid havsstranden. Det förefaller
alltså som att det under en förhållandevis kort bosättningsperiod har
skett ett skifte i flintteknologin från den äldre senpaleolitiska traditionen till en mesolitisk.
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Boplatsernas lokalisering under
hensbackaperioden

Under stora delar av preboreal tid, 10 200–9 600 BP, låg många
boplatser längs västkusten. Under samma tidsperiod förekom inga
bosättningar i inlandet. Boplatserna låg spridda både i den dåtida
innerskärgården och i ytterskärgården (Kindgren 1995, s.177, 179).
Majoriteten av inomskärs boplatserna låg i koncentrationer vid mynningsområdena av de sund som sträckte sig mellan Fornvänern och
Västerhavet. Från ytterskärgården har endast några få fyndplatser
påträffats. Dessa lokaler förefaller ha legat glest i den dåtida övärlden
(Kindgren 1995, s.179). De påträffade flintföremålen är till stor del
mycket lika de kontinentala redskapen från samma tid (se kap. 12).
Boplatserna vid Hensbacka och Hogen är exempel på den grupp
av lokaler som låg i innerskärgården. Vid Hensbacka har bosättningen varit belägen högt upp på en mycket stor ö (Nordqvist 2000,
s.183). Från platsen har det varit utsikt över havet och det dåtida
skärgårdslandskapet. Boplatsen vid Hogen har legat på en stor ö
längre ut i skärgården (Kindgren 1995, s.175). Från båda boplatserna
har det varit mycket lätt att ta sig till flera olika landskapstyper.
Denna variation av biotoper har varit förutsättningen för bland annat
många marina djurarter. Sannolikt har olika säl- och valarter varit de
viktigaste jaktvillebråden för de människor som levde i den arktiska
kustmiljön (jmf Schmitt 1995, s.166ff).
Frågan är hur det kommer sig att det finns så många lokaler från
ahrensburgs- och yngre hensbackaperioden längs Västsveriges kust,
med material som i huvudsak kan dateras till tidsperioden 10 200–9
300 BP. Orsaken till detta kan sannolikt sökas i den då rika havsmiljön. Biotoperna utanför de stora senpaleolitiska sunden har varit
extremt näringsrika i samband med avsmältning av inlandsisen.
Sötvatten frigjordes under sommarhalvåret då inlandsisen successivt
smälte undan. Vattnet var kallt men mycket rikt på olika näringsämnen. Smältvattnet rann ut via de stora sunden (vid nuvarande
Uddevalla, Munkedal och Göteborg) där det blandades samman med
varmare saltvatten (se kap. En rik havsmiljö). Blandningen bildade en
extremt gynnsam miljö för olika plankton som utgjorde själva grundvalen för det marina ekosystemet. Detta gäller såväl de dåtida haven
som havet utanför dagens Grönland.
Utifrån Grönländska studier så utgör så kallade fytoplankton
basen i näringskedjan. Planktonet kan beskrivas som en mikroskopisk alg (Salomonsen 1971, s.12). I både sött och salt vatten är
fytoplankton det viktiga första ledet i näringskedjan eftersom de är
föda för djurplankton, som i sin tur är föda för andra djur som fisk,
sjöfågel och havsdäggdjur. Fytoplankton har ett cyklist levnadsmönster som varierar över året. Tillväxten sker under våren, normalt
startar den under maj månad när istäcket har spruckit upp och solen
skiner kraftigt. Detta gör att fytoplankton, liksom djurplankton, förökar sig med en explosionsartad kraft. Detta skapar förutsättningar för
en mycket rik och samtidigt varierad marin miljö.
Under sommarhalvåret, då det näringsrika smältvattnet från
inlandsisen rann ut i Västerhavet, bör olika sorters havslevande
djurarter ha samlats i stora mängder i sundens mynningsområden.
Förhållandet bör ha varit återkommande (med viss avmattning) ända
fram till 9 300 BP, då sunden stängdes för gott. Idag hittar vi fysiska
bevis för detta dåtida näringsrika hav i form av skalgrusbankar. De
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återfinns från Kungsbacka i söder till Tanum i norr och utgörs i ett
flertal fall av storskaliga lämningar, framför i Uddevallaområdet.

Övergången från yngre hensbackaperioden
till sandarnaperioden

Det sker en snabb omdaning av landmiljön under preboreal tid (se
exempelvis Liljegren & Lagerås 1993, s.24ff.). Ett arktiskt klimat
förändrades till ett klimat som var varmare än dagens. Detta ledde till
att en stor mängd nya växter och djur invandrade. Följaktligen blev
landbiotopen rik på ätbara resurser och därigenom mer attraktiv för
djur och människor. Förhållandet återspeglas i fyndmaterialen från
tiden, till exempel är det ändrade näringsfånget synligt i flintorna
från lokalerna Kallsås, Bistocken och Småröd. Medan boplatserna
under äldre hensbackatid låg ansamlade vid sundens mynningsområden låg de under den yngre hensbackaperioden (senare delen av
preboreal tid) jämnt spridda i skärgården (Kindgren 1996, s.200).
Det förefaller som att grupperna i området under den yngre perioden
övergick till en mesolitisk ekonomi. Detta trots att större delen av
redskapsinventariet var detsamma som under senpaleolitikum.

Kust–inland
I och med att nya växter, som exempelvis hassel, dök upp tidigt under
senpaleolitikum så startade en förvandling av landmiljön. Men den
definitiva förändringen i människornas levnadsmönster skedde först
när nya djurarter invandrade (som vildsvin, kronhjort, rådjur med
flera djurarter). Detta skedde, cirka 9400 BP och då började människorna etablera sig i inlandet där det hade skapats rika naturresurser
(Liljegren & Ekström 1996, s. 137).
Vid Munkedal sträckte sig havet långt in landskapet i form av en
mycket djup havsvik. Sundet innanför viken band samman Fornvänern med Västerhavet. Det bör ha varit ganska lätt att med båt
transportera sig mellan de olika vattensystemen. Via sundet har
kustens människor fått tillgång till de omfattande landarealerna
vid Fornvänerns stränder. Att folk bosatte sig eller på annat sätt
utnyttjade markområdena visar fynd från bland annat Hästefjorden
i Dalsland. Längs sjöns västra strand finns många lokaler där det har
påträffats exempelvis rikligt med skivyxor. Tyvärr har vi ännu en
begränsad kunskap om dessa inlandslokaler. Vi får förlita oss på de
slutsatser som har kunnat dras ur materialet som togs fram i samband
med utgrävningarna av boplatserna vid Hornborgasjön. Analyserna
visar bland annat att flintföremålen utnyttjades mycket intensivt
(Thorsberg 1985). Det bevarade benmaterialet från Almeöboplatsen
tyder på att man har jagat och fångat ett flertal av de djurarter som
fanns i inlandsregionen. Det var däggdjur som exempelvis älg, uroxe,
vildsvin och bäver, men också stora mängder fisk, exempelvis gädda,
abborre och lax (Nordqvist 2000, s.196). På några av boplatserna vid
Hornborgasjön var en del av redskapen tillverkade i lokala material
som till exempel Kinnekulleflinta (Nordqvist 2000, s.197).
Fynden från Hästefjorden visar att det under yngre hensbackaperioden fanns omfattande bosättning vid nuvarande Hästefjorden. Boplatserna låg då i den mellersta delen av sundet mellan det
salta havet i väster och Fornvänern, den stora sötvattensjön i öster.
Boplatserna vid Småröd och Hästefjorden kan vara lämningar från
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upprepade flyttningar längs det då omfattande vattensystemet mellan
havet och inlandet.
Flintmaterialet från Smårödslokalerna indikerar ett näringsfång
baserat på en landbiotop, trots att boplatsen låg vid havet. Tydligt
är att fynden från de båda Smårödslokalerna skiljer sig från det
material som vanligtvis brukar förekomma på boplatser i kustzonen. Min tolkning är att smårödsfynden härrör från grupper som
huvudsakligen har varit anpassade till den rådande inlandsmiljön, de
har till exempel anammat en flintteknologi som utnyttjade råvaran
maximalt. Även föremålen i kvarts tyder på en anpassning till ett
flintfattigt område. Enligt min mening bör kvartsanvändandet ses
som ett belägg för att människorna förflyttade sig mellan kust och
inland under tidsperioden. Föremålen från Smårödslokalerna indikerar således att man vid slutet av senpaleolitikum (yngre hensbackaperioden) för första gången började ta inlandet i anspråk.
Mellan 9300 och 9000 BP försvann den extremt rika havsbiotopen
från den centrala delen av Bohuslän som en följd av att sötvattnet från
landisen sinade (Nordqvist 2000, s. 225ff). Däremot längre söderut,
i nuvarande Göteborgsområdet, flödade fortfarande stora mängder
näringsrikt sötvatten ut via Göta älvsundet. I Göteborgstrakten
återspeglas detta av att vi återfinner en bosättningskontinuitet från
senpaleolitikum och in i tidigmesolitikum. Så är inte fallet i Uddevalla-/Munkedalsområdet. När sunden stängs verkar människorna
ha flyttat ut till de rikare biotoperna belägna längre ut i havsbandet
till exempelvis Orust. Under denna övergångsfas förändrades också
klimatet och naturmiljön i en sådan utsträckning att människorna
tvingades till att förändra sitt levnadsmönster mot en mer mesolitisk
näringsekonomi.
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Bilagor

Bilaga 1. Använda termer och begrepp

I detta avsnitt kommer centrala begrepp att presenteras och diskuteras. Speciellt viktig är att behandla begrepp som ahrensburgs perioden, yngre hensbackaperioden och tidigmesolitikum. Beträffande
dessa saknas en konsensus kring vad beteckningarna står för. Ett
försök utifrån min ståndpunkt görs nedan. Först dock några geologiska termer och de arkeologiska begrepp som jag använder avseende
Västsverige.

Använda geologiska begrepp
Senglacial tid (13 000–10 000 BP) är ett populärt begrepp för den
tidsperiod då isavsmältning tar fart på allvar (Liljegren & Lagerås
1993, s. 19). Klimatet blev något varmare och inlandsisen smälte
successivt. Under perioden blev, i stort sett, hela området söder om
Vänern isfritt.
Bölling (13 000–12 000 BP) var ett tidsavsnitt under vilket en arktisk öken övergick till stäpptundra (Liljegren & Lagerås 1993, s. 19).
Alleröd (12 000–11 000 BP) utgjorde en värmeperiod med ett temperat klimat. Inledningsvis präglades tidsavsnittet av en subarktisk skogstundra och senare en busktundra (Liljegren & Lagerås
1993, s. 19).
Yngre dryas (11 000–10 200 BP) var en period där klimatet har
återgått till att vara kallt och kyligt. Vegetationen kännetecknades
av en arktisk grästundra i form av en karg fjällhedsvegetation
(Fréden 1988, s. 6, Liljegren & Lagerås 1993, s. 19).
Preboreal (10 200–9 000 BP) kallas det geologiska tidsavsnitt som
beskriver att klimatet hade övergått i en värmeperiod. Vegetationen utmärktes av björk- och tallskog och successivt vandrade även
hasseln in (Fréden 1988, s. 6, Liljegren & Lagerås 1993, s. 19 och
s. 24).
Boreal (9 000–8000 BP) tid innebar ett allt varmare klimat, då
ännu fler växtarter vandrade in. Stora områden täcktes av så kallad
ädellövskog, i vilken det växte ask, ek, alm och lind (Liljegren &
Lagerås 1993, s. 24).
Använda arkeologiska begrepp
BP – Before Present – i detta arbete ges åldersangivelserna som
okalibrerade BP-värden. Det vill säga att mätvärdena inte är
korrigerade mot en kalibreringskurva. Kalibrerade värden har
inte använts eftersom det kan skapa oklarheter. Ett övergripande
problem är att det finns olika kalibreringsprogram, vilket påverkar
beräkningarna. Dessutom skapas osäkerheter då det är oklart om
värdet har kalibrerats gentemot ett 13C-värde eller ej (Nordqvist
2000, s. 100ff och 112ff). En jämförande beskrivning mellan BP-
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och kalibrerade värden för respektive period görs dock nedan, så
att jämförelser kan göras med de arbeten som endast använder BC
(before Christ). Värdena är dock hypotetiska utan standardavvikelser (exempelvis 9 300±0 BP= 8 616–8 488 bc = ca 8 600 BC).
Det program som har använts är Oxcalib 4.
9 300 BP = ca 8 600 BC
9 600 BP = ca 9 000 BC
10 200 BP = ca 10 300 BC
10 500 BP = ca 10 500 BC

Övergången mellan senpaleolitikum och mesolitikum
Termer

Senpaleolitikum, är den arkeologiska termen för den övergripande
tidsperiod som sträckte sig från 13 000 till 9 600 BP. Oenighet
råder om när senpaleolitikum slutade och övergick i tidigmesolitikum. Vissa forskare vill se 10 000 BP som gräns. Min uppfattning
är emellertid att både det arkeologiska materialet och faunan talar
för att gränsen bör dras omkring 9 600 BP.
Hensbackaperioden är en västsvensk arkeologisk term för tidsperioden mellan 10 500 och 9 300 BP. Med äldre hensbackaperioden
menar jag tidsperioden från 10 500 till 9 600 BP och med yngre
hensbackaperioden tidsperioden från 9 600 till 9 300 BP (Nordqvist 1999a, s. 235ff, 2000, s. 163ff).
Sandarnaperioden är en västsvensk arkeologisk term för tidsperioden mellan 9 300 och 7 000 BP (Nordqvist 1999a, s. 235ff, 2000,
s. 163ff).

Senpaleolitikum och mesolitikum
Senpaleolitikum

Som nämnts ovan, är en arkeologisk term för en övergripande
tidsperiod som sträcker sig från ca 13 000–9 600 BP. Senpaleolitikum inkluderar bromme- och ahrensburgs perioden. Ahrensburgs
periodens yngre fas benämns i Västsverige traditionellt som äldre
hensbacka. I det här arbetet beskrivs tiden för yngre hensbacka som
en övergångsperiod, då det preboreala klimatet bestod. Övergången
till sandarnaperioden sammanföll ungefär med övergången till ett
borealt klimat. Nya växter och nya djurarter uppträdde successivt
under yngre hensbacka. I Västsverige skedde detta dock full ut först
under den äldre delen av sandarnaperioden. Beträffande flintmaterialet, så förblev tekniken att framställa spån utifrån tvåpoliga, ensidiga
spånkärnor densamma under hela senpaleolitikum, men även under
yngre delen av hensbackaperioden (d.v.s. ända fram till ca 9 300 BP).
Redskapsinventariet förblev detsamma, bortsett från att vissa spets
typer försvann. (Nordqvist 1999a, s. 245, s. 1999b, s. 113ff, 2000,
s. 164). En ny redskapstyp uppträder under yngre hensbacka och det
var kärnyxor av typen lerbergsyxor. De grova lancettmikroliterna
förekom, i stort sett under hela hensbackaperioden. Sammantaget
kan tidsperioden yngre hensbacka ses som en övergångsfas från
senpaleolitikum till mesolitikum.
De äldsta dateringarna, 10 800 BP och 11 070 BP, av boplatser som
har definierats som tillhörande ahrensburgskulturen kommer från
norra Tyskland (Weber med flera 2011 tabell 1 och 3). Ur ett Västsvenskt perspektiv är dessa inte diskutabla. Det är däremot dateringarna från de yngsta ahrensburgs boplatserna. Sett ur ett arkeologiskt
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perspektiv så är ahrenburgsperiodens slut problematiskt rent definitionsmässigt. Idag är det många bland mina västsvenska kollegor som
använder termen tidigmesolitikum för tidsspannet som motsvarar
hensbackaperioden, eller så används 10 000 alternativt 10 200 BP
som en skiljelinje mellan senpaleolitikum och tidigmesolitikum. Men
frågan är om det finns någon relevans för en sådan uppfattning?
På vilken grund man sätter tidigmesolitikums start runt 10 000
BP har jag inte funnit presenterat i någon publikation. Min personliga
åsikt är att om man inte använder perioden 9 600 till 9 300 BP som
en övergångsperiod från senpaleolitikum till mesolitikum får man
problem. För vad skulle i så fall särskilja det som definierar ahrensburgsperioden gentemot tidigmesolitikum? Som jag ser det bör först
och främst faunan användas, då varje art har sin ”början” och sitt
”slut”. Förhållandet kompliceras av att den marina faunan förändrades många hundra år tidigare än den terrestriska. Arter såsom uroxe,
vildsvin, kronhjort med flera invandrade inte samtidigt utan en art i
taget, exempelvis så anlände uroxen ungefär när renen försvann från
Sydskandinavien.
Som ett led i diskussionen är det intressant att studera dateringarna av renben. Klart konstaterat är att man jagade ren i Stellmoor
ända fram till 9 680±90 BP (Fischer 1986, s. 11, tabell 2). Motsvarande sena dateringar av ren finns även från Karstein (sydväst
om Stellmoor). De odiskutabla dateringarna sträcker sig fram till
9 680±50 BP (Weber med flera 2011 tabell 1). Några prover visar
dateringar ända fram till mitten av 9 500 BP, dessa har dock ifrågasatts (med kommentaren– ”contaminated with human acid?”). De
nordtyska dateringarna och de yngsta daterade skelettdelarna av ren
från södra Sverige visar emellertid på samma resultat. I Sydsverige
fanns renar kvar fram till minst 9 500 BP (Liljegren & Ekström 1996,
s. 137, fig 1). Vissa 14C-dateringar är till och med yngre än så (jämför
med ovan).
Tillbaka till den ovanstående diskussionen om att vissa västsvenska arkeologer anser att tidigmesolitikum startar 10 200 BP.
Enligt den uppfattningen skulle renjägarna vid Ahrensburg ha varit
mesolitiska. Ett sådant ställningstagande innebär att den klassiska
Ahrenburgs boplatsen där man jagade ren, i sin yngsta fas utgjorde
en tidigmesolitisk boplats! Enligt en sådan tolkning var mesolitikerna
under drygt 600 år också renjägare (10 200–9 600 BP). En ståndpunkt som inte känns relevant för mig.
Ser man till invandrade terrestriska djurarterna utgjorde uroxen
en typisk sådan. Den äldsta dateringen av uroxe är från ett fynd i Vig
i Danmark. Det har daterats till 9 510±110 BP och passar väl in med
de skånska dateringarna av ren (Johansson 2000, s. 45; Liljegren &
Ekström 1996, s. 137, fig. 1).
Samma förhållande som för faunan, gällde för vegetationens
utveckling. Under yngre dryas (fram till 10 200 BP) karaktäriseras
landskapet i norra Skåne av en öppen och lågvuxen mosaikartad
vegetation som dominerades av örter, ris och buskar (Björkman 2007,
s. 62 & appendix 2). Från att ha varit en kall och kal tundramiljö med
ett arktiskt klimat förändras naturomgivningen vid början av preboreal till ett klimat som är betydligt varmare än idag. Det vill säga
2,5 graders högre medeltemperatur än dagens (Björkman 2007, s. 63,
112 & appendix 2). Under preboreal tid (fram till 8 900 BP) etableras
succesivt en skogsvegetation. Björken beskogar norra Skåne redan

101

102

Kustbelägen ahrensburgkultur ur ett västsvenskt perspektiv

omkring 10 000 BP (ca 9 500 BC) (Björkman 2007, s. 65 & appendix
2). I Västsverige etableras björken ungefär under samma tidsperiod,
9 700 BC (Påsse 2006, s. 188 fig 5). När det gäller de invandrade
trädarterna så kom hassel till norra Skåne ca 9 400 BP (Björkman
2007, s. 112 & appendix 2). Detsamma gäller även för Västsverige
(Påsse 2006, s. 188 fig 5).
Ser man till den marina miljön så skedde förändringarna succesivt
även där. Den arktiska marina faunan fanns längs den svenska västkusten från 13 000 BP och fram till 10 200 BP, då skiftar havet från
ett kallt till ett temperat (Fredén 1988, s. 68, Jonsson 1995, s.156).
Molluskerna av arktisk karaktär försvann dock något senare från
Uddevalla-området, ungefär omkring 10 000 BP (Fredén 1988, s. 65).
Ofta används fyndmaterial som särskiljande, men skall man
enbart använda flintfynden för att identifiera paleolitikum och
mesolitikum får man problem. För, vad kan anses vara skiljemarkör
rent kronologiskt för ahrensburgs perioden och för tidigmesolitikum?
I den äldsta definitionen utgjorde introduktionen av flintyxan starten
för mesolitikum (Fischer 1991, s. 107). Det problematiska, även ur en
kontinental synvinkel, var att det fanns tångespetsar av ahrensburgs
typ tillsammans med de äldsta yxorna (Fischer 1991, s. 107). Spetsar
som ansågs vara typiska för senpaleolitikum. Kortfattat kan konstateras att problemet är diskutabelt eftersom, vi måste fråga oss vilken
yxtyp, spetstyp etc. som skall betraktas som särskiljande. Ett alternativ är att se olika bosättnings- och levnadsmönster som särskiljande.
Oavsett vad som väljs så kvarstår problemet, eftersom det mesta
ändrades succesivt under preboreal tid och var fullt ut förändrat först
under äldre delen av sandarnaperioden.
För att komma vidare i diskussionen är det viktigt att betona att
utvecklingsprocessen under tidsperioden (9 600–9 300 BP) hade
en regional utveckling. Det förefaller som att det inte fanns någon
generell, synkron, utveckling i Sydskandinavien. I Västsverige blir
den regionala utvecklingen med tydliga särdrag (som lerbergsyxan)
skönjbar först under perioden yngre hensbacka (Nordqvist 2000, s.
228). Sammantaget anser jag därför att senpaleolitikum i Västsverige
sträcker sig fram till 9 600 BP. Fuglesvedt menar att denna övergång
i sydvästra Norge infaller omkring 9 500 BP, (Fuglesvedt 2001; s.
64). I Danmark relaterar man övergången till perioden mellan yngre
dryas och preboral tid, det vill säga runt 10 000 BP (Fischer 1991, s.
110). Den danske forskaren Johansson däremot anser att övergången
mellan senpaleolitikum och mesolitikum är en konstlad vetenskaplig
konstruktion (Johansson 2000. s. 74). Han anser att övergången var
successiv och utvecklingen skedde gradvis. Processen var betingad
av ändringarna i den omgivande miljön och fångstfolkens reaktion
på denna förändring. Johansson ansluter sig dock till den allmänna
danska uppfattningen att tidigmesolitikum startar redan kring
10 000 BP (2000, s. 7). Enligt den skånska indelningen börjar tidigmesolitikum omkring 9 200 BP och utgör övergången från Ahrensburg till Maglemose (Cronberg m.fl. 2007, s. 6).
Sammantaget anser jag att perioden yngre hensbacka skall ses som
en övergångsperiod till mesolitikum. Då växlade klimatet och succesivt etablerades nya växter och nya djurarter. Samtidigt användes
fortfarande den senpaleolitiska metoden att framställa spån och yxor
(skivyxor). Men man började även använda en ny typ av yxa, lerberg-
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syxan, för nya ändamål (enligt bruksspårsanalys har de använts för
att hugga med).
Enligt min åsikt så inträder tidigmesolitikum först kring
9 300/9 200 BP i Västsverige (Nordqvist 1999a, s. 245, s. 1999b,
s. 113ff, 2000, s. 164). Då inträdde en ny klimatperiod (boreal), samtidigt som människorna började bli mer stationära. I det arkeologiska
materialet från tiden kan vi se en förändrad flintteknik som genererade ett helt nytt flintinventarium som var anpassat till de nya förhållandena. Exempelvis tillverkades lancettmikroliter som var skaftade
på ett nytt vis (mikrostickelfacetten är nu i spetsdelen), nya mikrolityper (hullingspetsar), nya yxtyper (kärnyxor med egg eller enbart med
ett spetsparti och sandarnayxor) samt trindyxor och sandarnahackor
som är tillverkade i bergart. Redskapen skiljde sig också i vissa fall
mellan de olika regionerna (Nordqvist 2000, s. 228ff).

Typologi och kronologi
De flintredskap som antas höra till den äldre hensbackaperioden
är tångespetsar, skivyxor, skivmejslar, breda lancetter, rombiska
spetsar, eneggade spetsar, högnipenspetsar, tvärretuscherade sticklar, ensidiga tvåpoliga och grovt koniska spånkärnor samt stora
plattformsskivor. Artefaktsammansättningen karakteriserar lokaler
som utifrån strandförskjutningskurvan kan dateras till tidsperioden
10 500–9600 BP. Nedan följer en genomgång av de vanligaste flinttyperna som påträffats vid undersökningar av hensbackaboplaser i
Västsverige.
Utifrån det västsvenska materialet verkar tångespetsarna ha
förändrats över tid på samma sätt som spetsfynden från Skåne, Danmark och Nordtyskland. En stor mängd tångespetsar av ahrenburgstyp, påträffade på västsvenska lokaler kan genom fyndplatsernas höjd
över havet ungefärligen dateras till 10 500–9 600 BP. Spetsarna är
mycket varierade vad gäller retuschering och storlek.
Lancettmikroliterna kan delas in i två grupper beroende på storlek,
större eller mindre än 12 millimeter breda (Nordqvist 2000, s. 81).
Gruppen med bredare mikroliter var vanliga under hela hensbackaperioden medan de smalare har kunnat kopplas till sandarnaperioden.
En annan fråga är om de breda spetsarna skall klassas som lancettmikroliter eller ej (se föregående kap.).
Rombiska mikroliter har oftast tillverkats av de karaktäristiska
breda spånen från hensbackasperioden. Mikrolittypen har hittats på
lokaler som kan dateras till cirka 11 000–9 600 BP.
Eneggade spetsar, tillverkade av stora spån, förekommer under
tidsperioden 10 500–9 300 BP. De finns återkommande, i enstaka
exemplar, i material från boplatser daterade till mellersta delen av
hensbackaperioden. Fynden från Tosskärr skiljer ut sig genom en
stor mängd, och variation, av eneggade spetsar. Bland flintorna från
Balltorp- och sandarnaboplatserna finns även eneggade spetsar, men
dessa har tillverkats av smala spån.
Till de mer oansenliga spetsarna hör högnipenspetsarna. De är
oftast små med båda långsidorna helt retuscherade och tillverkade av
korta avslag eller spånfragment. De har påträffats på boplatser som
har daterats till tidsperioden 10 400–9 600 BP. Högnipenspetsarna
har fungerat som borr (se kap. 11).
Tvärretuscherade sticklar, tillsammans med mitt- och kantsticklar,
återkommer i materialen från boplatserna från hensbackaperioden.
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Den tvärretuscherade stickeln tillverkades genom att ett stickelavslag
har avspaltats från den tvärgående retuschen, på spånets proximala
del. Typen förekommer på lokaler som dateras till 10 500–9300 BP.
De ensidiga tvåpoliga spånkärnorna förekommer i materialen från
de allra äldsta lokalerna i Västsverige (äldre än 10 500 BP), men de
tycks framför allt ha varit mycket vanliga under hensbackaperioden.
De grovt koniska och de ensidigt tvåpoliga spånkärnorna förekom
under samma tidsperiod. Avspaltningarna hos de koniska spånkärnorna kan finnas runt kärnans hela omkrets men det är också mycket
vanligt med kärnor med avspaltningar enbart längs ena sidan, så kal�lad ensidig konisk kärna.
Plattformsskivan eller plattformsavslaget är ett resultat av att
flintsmeden har slagit bort hela övre delen av spånkärnan, det vill
säga hela plattformspartiet. Plattformsskivorna härrör huvudsakligen
från hensbackaperioden, de är stora med ett triangulärt tvärsnitt.
Personligen anser jag att de kan sättas i samband med både ensidiga
tvåpoliga spånkärnor och lerbergsyxor, eftersom de framställdes med
samma metod.
Lerbergsyxan är ett omdiskuterat redskap. Morfologiskt är den
mycket lik sydskandinaviska yxor med så kallad specialiserad egg. På
lerbergsyxorna finns avspaltningar från eggen in mot yxans centrum
och nacke. Dessa har gett yxeggen en facetterad form. Liknande
tillverkningstekniska detaljer kan ses på de senmesolitiska kärnyxorna som har som påträffats i Skåne och Danmark. Längs lerbergsyxans långsidor har man även slagit avslag upp mot yxans rygg och
på undersidan finns avspaltningar med en vinkelrätt slagriktning
gentemot yxans längdriktning. Tillverkningsmetoden var densamma
som vid spåntillverkning. I vissa fall förefaller det som att man har
omvandlat ”färdiganvända” ensidiga tvåpoliga spånkärnor till lerbergsyxor. Ibland kan det vara svårt att avgöra om yxan är en yxa
eller en ensidig tvåpolig spånkärna (jämför t.ex. Alin 1955 fig. 54:a
och 80:4). Thorsberg har genom bruksskadeanalys kunna påvisa att
lerbergsyxorna har använts som yxor (1985, s. 25).
Spånen från senpaleolitikum och yngre hensbackaperioden är
mycket karakteristiska. Dessa så kallade storspån kännetecknas av
mycket vinklade plattformar och att plattformskanten är kraftigt
intrimmad (Nordqvist 1999, s. 113). Plattformarna är vanligtvis
mycket små (genomsnittligen 4 mm2). Spånen är också långa och
breda (genomsnittligen 20 mm breda).
Flintmaterialet från den yngre fasen av hensbackaperioden har
stora likheter med föremålen från den äldre. Skillnaderna är att vissa
artefakter (exempelvis tångespetsar och rombiska spetsar) inte återfinns bland fynden från den yngre fasen samtidigt som att enstaka
nya redskapstyper kommer till. Vi kan också se att den stora variation
av spetsar som var i bruk under den äldre fasen försvann och ersattes
endast av breda lancetter och eventuellt även med eneggade spetsar.
Kärnyxor var den ”nya” yxtypen. För övrig fanns skivyxor, sticklar,
spån och spånkärnor kvar, precis som under den äldre fasen av
hensbackaperioden.
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Schema över en sammanställning av 14C-dateringar, ett urval växter, ett urval djur,
ett urval föremålstyper och arkeologiska perioder i Västsverige.

År BP

Geologisk
period

11 000

Alleröd

11 500

10 200

9600
–9500

10 000

Yngre Dryas

9300
–9200

9000

Preboreal

Boreal

Kol 14-metoden Ahrensburg
Arktiska marina mollusker
Arktisk marin fauna
Ren: Skåne, Danmark, Tyskland
Uroxe:
Skåne, Danmark
Björk
Hassel
Skivyxa
1-sidig, 2-polig spånkärna

Kustbelägen Ahrenburg/
äldre hensbacka

Arkeologisk
period

År BP

11 000

10 500

10 200 10 000

Yngre
hensbacka

9600
–9500

9300
–9200

Tidigmesolitikum/
sandarnaperioden

9000
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Bilaga 2c. Likadana spetsar
Likadana redskap. En presentation av en serie
likadana föremålstyper som förekommer såväl på
den norra delen av kontinenten som i Västsverige.
Här visas: tångepilspetsar av ahrensburgstyp,
brommetyp, havelte typ, hintersee typ, swidry/
swiderian typ, federmesser typ, zonhofen typ.
Dessutom presenteras eneggade spetsar av
tosskärrstyp, skivyxor och avslutningsvis högnipenspetsar. Till dessa föremålstyper kan föras
exempelvis ensidigt spånkärnor, grovt koniska
kärnor, reisenklinge, grova lancett mikroliter,
rombiska mikroliter och stickel på retusch.

Kontinenten

Västsverige

Kållered

Ahrensburg spets

Gottskär

Alt Duvenstadt, Tyskland

Veddige
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Västsverige

Bromme spets

Rendsburg-Eckenförde, Tyskland

Hensbacka

Uddevalla

Bilaga 2b. Spån

Kontinenten

109

Västsverige

Havelte spets

Ahrenhöft, Tyskland

Gottskär

Göteborg

Hintersee spets

Bolkov

Gottskär
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Västsverige

Swidry spets

Stallberg, Tyskland

Tossene

Federmesser spets

Foss Hensbacka

Centrala Rhen, Tyskland

Tvååker

Bilaga 2b. Spån

Kontinenten
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Västsverige

Zonhofen spets

Diemern, Tyskland

Havås

Hörpel, Tyskland

Havås

Skredsvik
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Kontinenten

Västsverige

Eneggad spets (Tosskärrs-typ)

Stallberg, Tyskland

Tosskär

Västra Frölunda

Kontinenten
Skivyxa

Hutzel, Tyskland

Bilaga 2b. Spån
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Västsverige
Skivyxa

Ljung

Kontinenten

Uddevalla

Västsverige

Borr (Högnipenspets)

Pinnberg, Tyskland
Morlanda
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Bilaga 3a. Katalog över Västsveriges
senpaleolitiska redskapsinventarium
Förklaring till referenserna i fyndtabellen
• Emg = egen magasin genomgång (registrerat vid egen genomgång av fynd i museimagasin).
• Eg = egen genomgång (registrerat vid egen genomgång av
amatörarkeologers samlingar).
• Alin = Alin nr XX etc angivna i publikationen Alin 1955.
• Enqvist = Enqvist från publikationen 1922.
• FMIS= Uppgifter ur Fornminnesinventerings register.
• B Bengtsson = flintföremål från B Bengtssons samling
(egen studie av hans samling).
• Nieminen = uppgifter ur Nieminen 2010.
• Rex–Svensson bygger på hennes studie av Hj Larsson samling.
• L. Andersson – egen studie av Leif Anderssons samling från
Hornborga området.
• Tinnberg – egen studie av Tinnbergs samling från Mjörn
området (GAM, museimagasin).
• Bo = Bohuslän.
• Ha = Halland.
• Vg = Västergötland.
• Nä = Närke.
• Öst = Östergötland.

2

1

1

2
1

Bo, Björlanda 296

8

Bo, Björlanda 290,

2

1

Bo, Björlanda 274

>10

Bo, Björlanda 261

Bo, Björlanda 239

Bo, Björlanda 238

3

1

Bo, Björlanda 234

2

8

Bo, Backa 44

1

2

Bo, Backa 40

Bo, Björlanda 237

4

Bo, Backa 38

Bo, Askum 383

1

2

Bo, Askum 229

Bo, Askum 337

2

Bo, Askim 154

1

1

Bo, Askim 140

1

1

Bo, Askim 145

1

Bo, Askim 135

4

Bo, Askim 133

7

2 (1)

1

2

(1)

Bo, Askim 126

Bo Ytterby 211

3

Skiv
yxa

3

(2?)

Romb
sp

Bo Uddevalla 157

Enegg
/sned
sp

1

Lanc
<12

Bo Högås 78,

Lanc
>12
1

Tånge
pil
sp

Bo Askum 337

Landskap, sock
en, nr

1

1

2

1

1

Skiv
mejs

1

Ler
bergs
yxa

1

4

Hög
nipen
sp

1

1

2 (26)

Skra
por

(1?)

Stick
tv ret

2

1

1

2

1

Spånk
2-pol
1-sid

2

1

1

1

4

Spånk
kon
1-sid

1

1

St
plattf
skiv

1 storsp

1 storspån

2 storsp

3 storsp

2storsp

2 storsp

Spånskrapa 1
Avslags skrapa 6
Många storspån
>12 mm

6 sticklar

Övrigt

1 kärnyxa

1 kärnyxa

8 kärnyxor

X

1 kärnyxa

x

1 kärnyxa

4 kärnyxor

2 kärnyxor

1 kärnyxa

6 kärnyxor

Yngre material

Fyndtabell över lokaler där det har påträffats skivyxor eller andra fynd som kan relateras till senpaleolitikum

30 m

45

37–38 m

85–90 m

22–29 m

63–65

Höjd

X

X

X

X

Teck
ning

Emg

Emg

Emg

Emg

Emg/

Emg

Emg

Emg

Emg

Emg

FYND rapp 1973

Emg/ Gbg inv

Emg/
Alin 421/
291, GAM

Emg

Emg

Emg

Emg

Emg

Emg

Ortman Bohus mus
2015:4. Hela fyndområdet är utgrävt

EMG/
(Kindgren m.fl. Bohus
mus 1998)
Haglund 45

Alin 765

Emg/
Alin378/
224 GAM
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1

Bo, Bro 511

Bo, Bro, 274

Bo, Bro 96

Bo, Bro 91

1

1

Bo, Bro 431

Bo, Bro 76

1

Bo, Bottna, 183

1

1

Bo, Bottna 183

9
2

1

Bo, Björlanda 395

Bo, Björlanda 381

2

2

Bo, Björlanda 377

2

1

1

1

Bo, Björlanda 377

1

Bo, Björlanda 377

Bo, Björlanda 374

Bo, Björlanda 372

8

1

Bo, Björlanda 339

2

4

Bo, Björlanda 336

Bo, Björlanda 341

1

3

1

2

Skiv
yxa

Bo, Björlanda 334

1

Romb
sp

Bo, Björlanda 333

24

Enegg
/sned
sp

1+1

1

Lanc
<12

Bo, Björlanda 325

1

Lanc
>12

6

1

Tånge
pil
sp

Bo, Björlanda 317

Bo, Björlanda 301A

Landskap, sock
en, nr

1

1

5

1

1

Skiv
mejs

1

1

1

6

Ler
bergs
yxa

Hög
nipen
sp

1

6

2

1

2

3

11

Skra
por

Stick
tv ret

2

1

4

5

1

11

Spånk
2-pol
1-sid

1

9

2

Spånk
kon
1-sid

1

1

1

2

St
plattf
skiv

X storspån

x storspån

Xstorspån

X Storspån

X storspån

X stora spån

8 storsp

20 storsp

73 storspån,
1 kärnyxa,
Belägen på en liten
väl avgränsad bergsterrass,
Tångespetsen påträffades strax nedanför,

11 storsp

1 zinken

3 kärny

7 storsp

2 stickel

Övrigt

1 kärnyxa, 1
trindyxa

6 kärnyxor

x

1 kärnyxa

Yngre material

68 m

39–45 m

37–38 m

80 m

47 m

62 m

62 m

25–26 m

10 m

25–30 m

25–35 m

Höjd

X

X

X

X

X

X

Teck
ning

Emg/
Alin 448/
109, GAM

Emg/
Alin 454/ 184, GAM

Emg/
Alin 456/ 182,GAM

Emg/
Alin 458/
181,GAM

Emg/
Alin/
183,GAM

Emg/
Alin 446/
104, GAM

Alin 263

Emg 263/
53,GAM

Emg

Emg

Johansson RAÄ UV
2014:91/
Arendal, Hela fyndområdet är utgrävt

Emg

Emg

Emg

126

Emg

Emg

Emg

Emg

Emg

Emg/
Gbg Stadsmus
Ragnesten Rapport
2012:15

Emg

Ragnesten Gbg
Stadsmus 2007:47

Referens
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1

1

1

1

Bo, Klövedal 167

1

2

1

1

Bo, Harestad, 79

Bo, Harestad 80

Bo, Harestad 129

Bo, Ha, 95

Bo, Ha, 129

Bo, Göteborg 89

2

2

Bo, Göteborg 70

1

1

Bo, Göteborg 494

2

1

Bo, Göteborg 492

Bo, Göteborg 77

1

Bo, Göteborg 38

1

2

1

20

2

1

1

1

Bo, Göteborg 36

Bo, Göteborg 29

Bo, Göteborg 28

Bo, Göteborg 27

Bo, Göteborg 18

13

2

4

2

Bo, Göteborg 15

2

2

Bo, Foss 425

5

4
(+12)

Skiv
yxa

2

Romb
sp

Bo, Foss 300

Enegg
/sned
sp

1

Lanc
<12

Bo, Foss 300

Lanc
>12
1

Tånge
pil
sp

Bo, Foss 299

Landskap, sock
en, nr

1

2

4

1

Skiv
mejs

(10)

Ler
bergs
yxa

1

1

Hög
nipen
sp

1

Skra
por

1

1

1

X

Stick
tv ret

1

1

1

1

2

Spånk
2-pol
1-sid

3

1

Spånk
kon
1-sid

1

St
plattf
skiv

25–30 mö.h.

3 storsp

1 stickel (mitt)

Skivyxan är av kvarts

8 storsp

>100 storspån

1-sidig konisk spånkärna av kvarts, 17
sticklar ,

+ mikrosticklar av
storspån (+30 kärnyxor)

Övrigt

1 kärnyxa

1 hullingspets?

2 hullingspetsar

Svallad och
vindslipade?

1 kärnyxa

68 kärnyxor

1 sandarnayxa,
5 kärnyxor, 1
hullingspets

Lancettmikroliter
6, trekant mikroliter 4, kantstickel
1,sticklar 2,
kärnyxor 3,
Sandarnayxor
Hullingspets 1,
+ ett rikt neolitiskt
material

Yngre material

20–25m

20

24– 27 m

45 m

65–75

65–70 m

Höjd

X

X

X

X

X

X

X

X

Teck
ning

Enqvist

Emg

Emg

Emg

Emg

Emg

Emg

Emg

S. Andersson 1973
Fynd Rapporter

Streiffert UV RAÄ
2013:95

Wigforss Gbg stadsmuseum 2012:07

Emg

Emg

Emg

Emg

Emg

Emg

Emg

Nordqvist m.fl. Bohus
museum 2005:50, Hela
fyndområdet är utgrävt

Swedberg m.fl.
2012:Rio nr 151
(+äldre insamlade
fynd)

Emg/
Alin 316/
24,GAM/
Swedberg m.fl.
151:2012

Jonsäter UV RAÄ
1988:4
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1

4

1

2

1

1
3
2

Bo, Lundby, 158

1

Bo, Lundby 230

1

1

Bo, Lundby 212

4

1

2

1

Bo, Lundby 210

Bo, Lundby 175

Bo, Lundby 175

Bo, Lundby 170

15

8

Bo, Lundby 161

4

1

Bo, Lundby 160

1

2

Bo, Lundby 144

Bo, Lundby 100

Bo, Ljung 149

1

2

Bo, Lindome 84

Bo, Lindome 99

1

Bo, Lindome 49

Bo, Lindome 100

1

2

1

Bo, Kville, 661

Bo, Kållered 49

1

1

Bo, Kville 661

Bo, Kville 542.

Bo, Kville 491

1

1

Bo, Kville 1335

Bo, Klövedal 47

Skiv
yxa

6

Romb
sp

1

Enegg
/sned
sp

Bo, Klövedal 325

Lanc
<12

Bo, Klövedal 182

Lanc
>12
5

Tånge
pil
sp

Bo, Klövedal 172

Landskap, sock
en, nr

1

1

Skiv
mejs

Ler
bergs
yxa

1

1

Hög
nipen
sp
Skra
por

1

Stick
tv ret

4

1

1

1

1

2

Spånk
2-pol
1-sid

1

3

1

10

Spånk
kon
1-sid

1

St
plattf
skiv

>20 storsp

3 storsp

1 hullingspets

10 storsp / flat typ

6 storsp

15 storsp

1 storsp

Spånskrapa,

Övrigt

2 kärnyxor

15 m

48 kärnyxor

25 kärnyxor

x

Lancetten
kan vara en
Federmesser

4 kärnyxor

1 storspån

1 kärnyxa

mikrospån

Yngre material

18–26 m

50 m

68 m

68 m

X

69 m

40–45 m

Höjd

X

X

X

X

X

X

X

X

80 m

Teck
ning

Emg

Emg

Emg

Emg

Wigforss GAM Fynd
Rapport 1974

Emg/ Fynd rapp 1974
se nedan

Emg

Emg

Emg

Emg

Emg

UV RAÄ 1995:31

Emg

Emg

Emg, Skogstuna

Emg

Emg/ Stretered

Alin 190

Emg/
Alin 190/
195,GAM

Eg/Stefan Larssons
samling

Emg/
Alin 212/
277,GAM

Lindman UV RAÄ
2008:4

Enqvist

Enqvist

Enqvist

Enqvist
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1
5
1
2
2
1

Bo, Morlanda 104

Bo, Morlanda 260

Bo, Morlanda 305

Bo, Morlanda 348

Bo, Morlanda 36

Bo, Morlanda 491

2
1

Bo, Morlanda 89

1 (+2)

Bo, Morlanda 87

Bo, Morlanda 59

1

2

Bo, Långelanda, 131

x

3

Bo, Långelanda 84

x

18

Bo, Långelanda 48

6 (+
16)

49

Bo, Långelanda 47

4

1

Bo, Morlanda 57

8

1

Skiv
yxa

Bo, Långelanda 147

3

Romb
sp

Bo, Långelanda 132

33

Enegg
/sned
sp

5

2

Lanc
<12

Bo, Långelanda 132

13

Lanc
>12

1

1

Tånge
pil
sp

Bo, Lyse 54

Bo, Lyse 309

Bo, Lyse 179

Bo, Lundby, 220

Landskap, sock
en, nr

1

15

1

Skiv
mejs

1 (2)

8

Ler
bergs
yxa

20

Hög
nipen
sp

9

Skra
por

15

Stick
tv ret

1

17

1

Spånk
2-pol
1-sid

16

Spånk
kon
1-sid

St
plattf
skiv

Lancettmikroliterna
variarede mellan
5–12mm,
Sticklar 4

3 trekantsmikr
32mikrosticklar

Överlagrad boplats,
storspån,

X stora spån

Övrigt

en massa neolitiskt material

X

Yngre material

25 m

40–43 m

57 m

25 m

30–35 m

X

70 m

Höjd

X

60 m

Teck
ning

Nordqvist
UV RAÄ 2005:2

Emg/
Enqvist

Nordqvist UV RAÄ
1998:14, Hela fyndområdet är utgrävt

Nordqvist m.fl. RAÄ
1998:14
(+Gam, Uddevalla
mus), Hela fyndområdet är utgrävt

Bramstång m.fl. UV
RAÄ 1998:18

Emg/
Enqvist

Emg/
Enqvist

Emg/
Buyan

Emg/
Enqvist

Emg,

Enqvist

Enqvist

Enqvist

Enqvist

Lösfynd / se även UV
Rapport 1980:16

Enqvist

Emg/
Enqvist

Emg/
Alin 525/
Ly,107,Valb,GAM

Eg/Stefan Larssons
samling

Emg/
Alin 551/
126, GAM

Emg
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1

1

1

Bo, Skredsvik 282,

2

9

Bo, Skredsvik 19

Bo, Skredsvik 328

1

Bo, Skee 53:1

1

1

Bo, Skee 235

1

1

Bo, Röra 74

Bo, Skee 409

6

Bo, Röra 110

24
17

1

4

4

Bo, Rödbo 38

Bo, Rödbo 39

1

Bo, Röd,Naverstad
106

5

3

Bo, Orust, Stala 16

1

1

1

2

1

Bo, Naverstad 223

5

Bo, Norum 37

1

Bo, Mölndal 208

Bo, Mölndal 182

Bo, Mölndal 104

2

Skiv
yxa

1

Bo, Mölndal 104

1

Romb
sp

Bo, Mölndal 102

Enegg
/sned
sp

1

Lanc
<12

Bo, Myckleby 120

Lanc
>12
2

Tånge
pil
sp

Bo, Myckleby 110

Landskap, sock
en, nr

1

1

1

1

2

1

1

Skiv
mejs

1

Ler
bergs
yxa

Hög
nipen
sp

2

Skra
por

1

2

1

Stick
tv ret

2

1

7

2

Spånk
2-pol
1-sid

3

2

3

1

Spånk
kon
1-sid

1

1

2

7

St
plattf
skiv

Ej återfunnen vid
Emg. Kärnyxor 4 st

Ej återfunnen vid Emg

XX

spån

Skivyxan är skivyxliknande

2 storsp

Övrigt

sandarnayxa

X

1 kärnyxa

12 kärnyxor

1 kärnyxa, 2
mikrosticklar, 2
sticklar 1 borr

kärnyxa 1

1 kärnyxa

Kärnyxor, mikroliter, spån, koniska
spånkärnor

5 kärnyxor, 1
sandarnayxa

Yngre material

65 m

45–47 m

57 m

25–35 m

79–82 m

60 m

62–63

44–48 m

45–50 m

97 m

20 m

17–19 m

15–17 m

Höjd

X

X

X

X

X

Teck
ning

Emg/
Alin 681/
189, GAM

Emg/
Alin 742 & 743/
128, GAM?

Emg/
Alin 699/
90, GAM

Emg/
Alin 62/ Falkenström
Bohus mus 2006:66

Emg/
Alin 45/
409,GAM/

Loeffler UV RAÄ
2008:13

Enqvist

Emg/
Enqvist

Emg

Emg

Emg/
Alin 143/
Ortman O. 2005:33

Nordqvist m.fl. UV
RAÄ 1998:14, Hela
fyndområdet är utgrävt

Jonsäter UV RAÄ
1984:11

Emg/
Alin 150/
223,GAM

Emg

Johansson m.fl. 2008,
Rio nr 29

Johansson RAÄ UV
2014: 91 Balltorp
Västra

Emg

Emg

Enqvist

Enqvist

Referens
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(+1)

2

Enegg
/sned
sp

?

Romb
sp
1

Skiv
yxa

5

1

1 fr

2

Bo, Skredvik 19,

Bo, Skredvik 45

Bo, Skredvik 58

1
1

Bo, Stala 142,

37

25

10

13

2

2

2

3

Bo, Stala 120

1

Bo, Stala 119

11

1

Bo, Skredvik 186

Bo, Skredvik 185

1

Bo, Skredvik 176

5

1+1

2

Bo, Skredsvik 95 & 88

(+37)

3

(+11)

Bo, Skredsvik 58

Bo, Skredsvik 80

1

Bo, Skredsvik 49

1

?

Lanc
<12

Bo, Skredsvik 48

1

Lanc
>12

3

(+3)

Tånge
pil
sp

Bo, Skredsvik 46

Bo, Skredsvik 43

Bo, Skredsvik 40

Bo, Skredsvik 36

Landskap, sock
en, nr

1

?

2

Skiv
mejs

20

12

1

(+>2)

Ler
bergs
yxa

?

Hög
nipen
sp

?

Skra
por

X

X

1

1?

?-+++

1?

Stick
tv ret

44

1

(+44)

Spånk
2-pol
1-sid

2

(+2)

Spånk
kon
1-sid

1

29

9

(+1)

St
plattf
skiv

50 m ö.h.

Skivyxor Breda lancetter, högnipenspetsar (se Alin)/
Siffror = Emg/
? = har ej varit möjlig
att verifiera genom
Emg

2 storspån

Övrigt

Yngre material

69–73 m

80 m

57 m

80–89 m

85–87 m

51–62 m

70 m

36–47 m

70–71 m

67–70 m

67–70 m

83–86 m

90 mö.h.

69–72 m

Höjd

X

Teck
ning

Enqvist

Enqvist

Enqvist

Emg/
82,GAM/ Hogen

Förabete till en grov
lancett/
Emg/
Alin 694/
194,GAM Bistocken

Emg/
Alin 699/
89,GAM Kolsby

Emg/
Alin 672/
GAM

Emg/ Alin 671/
GAM

Emg/
Alin 713/
96,GAM Risset

Emg/
Alin 696 & 700/
81a & 81b,GAM

Emg/
Alin 734/
118, GAM?

Olsson Bohus mus
1983 & Ark. I Sverige
1981
(+Alin 691)/ delvis Emg
Hogen

Emg/
Alin xxx/
85, GAM

Emg/
Alin 692/
83,GAM

Emg/
Alin 683/
190,Brå,GAM

Alin 1955 nr 186

Alin 1955 nr 185

Emg/
Alin 714/
161, GAM
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3
4
1

2
1
2
2
2
1
1
1
3
1
4
2
4
1
5
1
2
1
2
1

2
1
2
1

Bo, Stala 84

Bo, Stenkyrka 10:2

Bo, Stenkyrka 101

Bo, Stenkyrka 102

Bo, Stenkyrka 174

Bo, Stenkyrka 264

Bo, Stenkyrka 266

Bo, Stenkyrka 28

Bo, Stenkyrka 286

Bo, Stenkyrka 289

Bo, Stenkyrka 29

Bo, Stenkyrka 291

Bo, Stenkyrka 296

Bo, Stenkyrka 298

Bo, Stenkyrka 298

Bo, Stenkyrka 298

Bo, Stenkyrka 300

Bo, Stenkyrka 331

Bo, Stenkyrka 35

Bo, Stenkyrka 359

Bo, Stenkyrka 364

Bo, Stenkyrka 368

Bo, Stenkyrka 407

Bo, Stenkyrka 407

Bo, Stenkyrka 419

Bo, Stenkyrka 420

Bo, Stenkyrka 426

Skiv
yxa

1

Romb
sp

Bo, Stala 59,

Enegg
/sned
sp

8

Lanc
<12

Bo, Stala 29

Lanc
>12
1

Tånge
pil
sp

Bo, Stala 251

Landskap, sock
en, nr

Skiv
mejs

Ler
bergs
yxa

Hög
nipen
sp
Skra
por

Stick
tv ret

Spånk
2-pol
1-sid

Spånk
kon
1-sid

St
plattf
skiv
Övrigt
Lancetter, kärnyxa

Yngre material
35–39 m

Höjd

Teck
ning

Enqvist

Enqvist

Enqvist

Ullberg-Loh UV RAÄ
1982:34

Enqvist /se även
Jonsson m.fl. UV
1982:34

Enqvist

Enqvist

Enqvist

Enqvist

Enqvist

Enqvist

Enqvist

Enqvist

Enqvist

Enqvist

Enqvist

Enqvist

Enqvist

Enqvist

Enqvist

Enqvist

Enqvist

Enqvist

Enqvist

Enqvist

Enqvist

Enqvist

Enqvist

Enqvist

Nordqvist m.fl. RAÄ
1998:14

Referens
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1

Bo, Styrsö, 104

3

Bo, Svenneby 165

Bo, Säve 202

1

Bo, Svarteborg, 186

Bo, Svarteborg 75,

2

Bo, Styrsö 157

1

Bo, Styrsö 148

1

3

2

1

Bo, Styrsö 146

2

Bo, Styrsö 145

1

1

Bo, Styrsö 143

Bo, Styrsö 142

Bo, Styrsö 141

Bo, Styrsö 111
2

6

Bo, Stenkyrka 94

1

2

Bo, Stenkyrka 88

3

2

Bo, Stenkyrka 88

Bo, Stenkyrka 95

1

Bo, Stenkyrka 650

2

1

Bo, Stenkyrka 650

156

4

Bo, Stenkyrka 574

XX

4

Bo, Stenkyrka 570

23

5

Bo, Stenkyrka 570

5

1

Bo, Stenkyrka 49

Bo, Stenkyrka 574

5

Bo, Stenkyrka 486

Skiv
yxa

2

Romb
sp

Bo, Stenkyrka 450:1

Enegg
/sned
sp

2

Lanc
<12

Bo, Stenkyrka 450

Lanc
>12
9

Tånge
pil
sp

Bo, Stenkyrka 45

Landskap, sock
en, nr

1

Skiv
mejs

1

Ler
bergs
yxa

Hög
nipen
sp

55

Skra
por

1

4

Stick
tv ret

1

25

Spånk
2-pol
1-sid

13

Spånk
kon
1-sid

16

St
plattf
skiv

2 storsp

2 storsp

1 storsp

43 sticklar, 123 mikrosticklar

spån

Övrigt

1 kärnyxa

1 kärnyxa

1 kärnyxa

Yngre material

42 m

57 m

35–45

Höjd

X

X

X

X

X

Teck
ning

Emg

Emg/
Alin 252/
78,GAM

Emg/
Alin 287/
106,GAM

Emg/
Alin 300/
209,GAM

Emg

Emg

Emg

Emg

Emg

Emg

Emg

Emg

Emg

Emg/
Fredsjö 1953 /
Tosskärr B

Emg/
Fredsjö 1953/
Tosskärr A/ Nordqvist
B. 2000

Enqvist

Enqvist

Enqvist

Enqvist

FMIS

Enqvist

Enqvist

Enqvist

Enqvist

Enqvist

Enqvist

Enqvist

Enqvist

Referens
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2

7

Enegg
/sned
sp

Romb
sp

Skiv
yxa

1

Bo, Tegneby 205 B

1
1
1

1

1

1
1
1

6
3
1

Bo, Tegneby 206

Bo, Tegneby 210

Bo, Tegneby 236

Bo, Tegneby 236

Bo, Tegneby 237

Bo, Tegneby 282

Bo, Tegneby 282

Bo, Tegneby 283

Bo, Tegneby 295

Bo, Tegneby 302

Bo, Tegneby 302

7

1 (1)

5

Bo, Tegneby 205 A

4

6

Bo, Tegneby 205

2

1

Bo, Tegneby 204

5

1

Bo, Tanum 868

2

1

Bo, Säve 300

Bo, Säve 257

3

1

Lanc
<12

1

1

Lanc
>12

Bo, Säve 251

1

Tånge
pil
sp

Bo, Säve 248

Bo, Säve 247

Bo, Säve 227

Bo, Säve 224

Landskap, sock
en, nr

Skiv
mejs

Ler
bergs
yxa

1

Hög
nipen
sp

10

2

Skra
por

1

4

2

Stick
tv ret

5

Spånk
2-pol
1-sid

1

1

4

2

Spånk
kon
1-sid

11

St
plattf
skiv

Xx

1 zonhoven,
10, 3stickel, borr ,
135 spån

triang mikr 3, stickel
9, borr 3, 17 spån

Omhuggen

20 storsp

1storsp

Övrigt

x

Yngre material

20 m

47–52 m

52–56 m

55–65 m

10–15 m

Höjd

X

X

X

X

X

X

X

Teck
ning

Enqvist

Emg/
Enqvist

Enqvist

Enqvist 32 / se även
Ortman Bohus mus
1996:9

Enqvist

Emg/
Enqvist

Katalogkort Göteborgs
arkeologiska museumki

Enqvist

Enqvist

Katalogkort Göteborgs
arkeologiska museum

Katalogkort Göteborgs
arkeologiska museum

Schmitt Opublicerad
rapp 1999

Schmitt Opublicerad
rapp 1999
(även insamlat fyndmaterial)

Emg/
Enqvist (se även
205:A, Lou Schmitt
Opublicerad rapp
1999)

Enqvist

Emg

Nieminen Gbg
Stadsmuseum 2004:54

Emg

Emg

Emg

Emg 7 har grävts 2001
Ragnesten

Emg

Emg

Referens
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4

2

1

55

Bo, Torslanda 165

Bo, Torslanda 179

Bo, Torslanda 173

1
3

23

29

1

Bo, Torslanda 17

Bo, Torslanda 172

2

(1)

Bo, Torslanda 167

Bo, Torslanda 168

1

Bo, Torslanda 167
1

2

Bo, Torslanda 156

Bo, Torslanda 166

1

1

Bo, Torslanda 153

1

2

27

Bo, Torslanda 149

1

9

Bo, Torslanda 143

Bo, Torslanda 133

1

1

1

1

1

1

Bo, Torslanda 126

3

Bo, Torslanda 115

1

1

Bo, Torslanda 123

1

Bo, Torslanda 100

Bo, Torsby 269

Bo, Torsby 182

1

Bo, Tegneby 8

Skiv
yxa

1

Romb
sp

Bo, Tegneby 49

Enegg
/sned
sp

1

Lanc
<12

Bo, Tegneby 348

Lanc
>12
6

Tånge
pil
sp

Bo, Tegneby 308

Landskap, sock
en, nr

7

1

1

1

Skiv
mejs

1

Ler
bergs
yxa

1

Hög
nipen
sp

1

Skra
por

2

1

Stick
tv ret

10

4

1

2

2

Spånk
2-pol
1-sid

1

25

1

1

1

6

2

1

Spånk
kon
1-sid

1

2

St
plattf
skiv

>50 storsp

3 storsp

5 storsp

>20 storspån

1 storsp

30 kärnyx

2 storsp

/ >50 storsp

2 storspån

Övrigt

25 kärnyxor

87 kärnyxor

1 sandarnayxa, 4
kärnyxor

3 kärnyxor

1 kärnyxa

123 kärnyxor

3 kärnyxor

1 spånborr, 1
kärnyxa

1 kärnyxa

1 kärnyxa

Lancetten
kan vara en
Federmesser

3 kärnyxor

4 kärnyxor

1 stor och 2 små
tångespetsar,
lancettmikroliten
frostskadad, 1
hullingsspets
35 kärnyxor

Yngre material

10–20 m

26–27 m

Höjd

X

X

X

X

X

x

X

X

X

X

X

X

Teck
ning

Emg

Emg

Wigforss GAM Fynd
Rapport 1978

Emg

Emg

GAM Fynd Rapporter
1978
(Emg)

Emg/ se grävda boplatser Fynd Rapp

Emg

Emg

Emg

Emg

Emg

Emg

Emg

Emg

Emg

Emg

Emg

Emg

Emg

Enqvist

Emg/
Enqvist

Emg/
Enqvist

Enqvist
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1

1

Romb
sp
5

Skiv
yxa

Bo, Tossene 993

Bo, Tossene 518

Bo, Tossene 49a

1

1

1

Bo, Tossene 37

Bo, Tossene 42

2

1

Bo, Tossene 280

Bo, Tossene 336

1

1

Bo, Tossene 274

Bo, Torslanda, 101

Bo, Torslanda 98

Bo, Torslanda 89

1

5

Bo, Torslanda 211

1

2

Bo, Torslanda 209

2

1

Bo, Torslanda 201

1

2

Bo, Torslanda 201

Bo, Torslanda 73

5

Bo, Torslanda 200

1

Enegg
/sned
sp

1

1

Lanc
<12

Bo, Torslanda 199

1

Lanc
>12

7

1

Tånge
pil
sp

Bo, Torslanda 194

Bo, Torslanda 189

Bo, Torslanda 18

Landskap, sock
en, nr
1

Skiv
mejs

1

Ler
bergs
yxa

Hög
nipen
sp
Skra
por
1

Stick
tv ret

1

1

1

1

Spånk
2-pol
1-sid

4

1

3

Spånk
kon
1-sid

1

1

St
plattf
skiv

X storspån

5 storspån

2 storsp

6 mikroliter etc

2 storsp

>10 storsp

6 storsp

Övrigt

Ett stort lihultmaterial längre ner i
sluttningen

2 Zinken?, 1
triangelmikro /
5 kärnyxor m.m.

1 kärnyxa

10 kärnyxor

25

14 kärnyxor

2 kärnyxor

4 kärnyxor

2 kärnyxor

1 kärnyxa

Yngre material

X

37–46 m

53 m

45 m

51–58 m

25 mö.h.

Höjd

60 m

82 m

X

X

Teck
ning

Emg/
Alin 350/
264, GAM

Emg/
Alin -/
125,GAM

Eg/Stefan Larssons
samling

Storspån, triangelmikrolit, 2 mikrolittfragment, stickel avslag/,
Eg/Stefan Larssons
samling

Emg/
Alin 346/
274, GAM

Emg/
Alin 354/
176, GAM

Emg/
Alin 351/
173,GAM
Uleberg

Emg/
Alin 363 /
273, GAM

Emg

Emg

Emg

Emg

Emg

Emg

Ragnesten Gbg stadsmus 2010:8
Hela fyndområdet är
utgrävt

Emg/
Ragnesten Gbg
Stadsmus 2010:8

Emg

Emg

Emg

Emg

Emg

Referens
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1

2

(1)

1

Bo, Uddevalla 69 A

Bo, Uddevalla 67

(1?)

8

1

(5)

2

1

3

1

Bo, Uddevalla 55,

1

Bo, Uddevalla 51b

1

2

1

Bo, Uddevalla 48

Bo, Uddevalla 54,

2 (2)

Bo, Uddevalla 45

2

1

4

11
(14)

2

5

9

1 (1)

10
(10)

Bo, Uddevalla 146

Bo, Uddevalla 39

1

1

1

Bo, Uddevalla 129

Bo, Uddevalla 113

Bo, Uddevalla 101,

8

3

Bo, Tuve 85

Bo, Tuve 91

1

Bo, Tuve 84

1

1

Bo, Tuve 84

4

Bo, Tuve 72

1

1

Bo, Tuve 257

1
1

2

Bo, Tuve 128

Bo, Tuve 127

Bo, Tuve 121

1

3

1

Bo, Tuve 117

Skiv
yxa

2

Romb
sp

Bo, Tuve 114

Enegg
/sned
sp

1

Lanc
<12

Bo, Tuve 113

Lanc
>12
2

Tånge
pil
sp

Bo, Tuve 105

Landskap, sock
en, nr

2

10

Skiv
mejs

1

1

Ler
bergs
yxa

1

3

3

Hög
nipen
sp

7

3

2

2

1

4

9

3

Skra
por

1?

1

4

1

1

6

Stick
tv ret

8

4 (5)

1

9

1

5 (5)

(1)

2

1

2

1

Spånk
2-pol
1-sid

2

(11)

6 (11)

(16)

2

1

Spånk
kon
1-sid

5

(8)

1 (7)

2

1

St
plattf
skiv

4 sticklar

(4 kärnyxor)

X Storspån

1 zonhoven,
Lancetten kan vara en
hullingspets

1 zonhofen, mikrolit
(förarbete?) >20
Storspån

1 Storspån,20 mm

(1 kärnyxa)

1 Mikrostickel

1 kombinations-redskap stickel & borr,
Flat typ av spånk

1 storsp

1 flat

7 storsp

2 storsp

2 storsp

1 kärny

Övrigt

5 kärnyxor, 1
sandarnayxa, 1
hullingspets

x

2 kärnyxa

X

2 kärnyxa

2 kärnyxa

0

1 sandarnayxa

Yngre material

65–75 m

80–82 m

80–83 m

85–90 m

77–81 m

75–85 m

50–60 m

75–85 m

115 mö.h.

115 m

Höjd

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Teck
ning

(Kindgren 1996)
Risset

Emg/
56,GAM/
(Kindgren 1996)

Emg/
626b,GAM/Nybygget

Emg/
626c GAM/ Nybygget

Emg /GAM
Sandbacken

Emg/
GAM

Emg/
(Kindgren 1996)

Emg

Emg/
(Kindgren 1996)

Emg

Emg

Emg /
GAM

Emg

Emg

Emg

Emg

Emg

Emg / Enqvist

Emg

Emg

Emg

Emg

Emg

Emg

Emg
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2
5
1
2
1

Bo, Valla, 201

Bo, Valla, 25

Bo, Västra Frölunda
, 317

Bo, Västra Frölunda
203

Bo, Västra Frölunda
207

Bo, Västra Frölunda
212

1

3

Bo, Valla 45

1

1

Bo, Valla 342

Bo, Västra Frölunda
211

1

Bo, Valla 257:1

2

1

Bo, Valla 255

Bo, Västra Frölunda
209

1

Bo, Valla 173

2

1 (1)

1

3

2 (2)

Skiv
yxa

1

1

(1)

Romb
sp

Bo, Valla 157

1

(1)

(3)

3

Enegg
/sned
sp

1

2

(1)

1(1)

(1?)

(8?)

7

Lanc
<12

Bo, Valla 147

Bo, Uddevalla 97

1

1

Bo, Uddevalla 83

Bo, Uddevalla 86

1

Bo, Uddevalla 75

1

1

Bo, Uddevalla 74

1

1

2 (1)

Bo, Uddevalla 69B

1

6

2

Bo, Uddevalla 69 B

Lanc
>12

Bo, Uddevalla 69A

Tånge
pil
sp

Landskap, sock
en, nr

2

1

Skiv
mejs

Ler
bergs
yxa

1

(1)

Hög
nipen
sp

5

2

26 (1)

2 (7)

Skra
por

1

2

(1?)

(4+)

Stick
tv ret

2

1

1

(1)

(1)

1

5 (8)

Spånk
2-pol
1-sid

2 (2)

Spånk
kon
1-sid

3

1

2 (5)

St
plattf
skiv

1 storspån, stickel

2 storsp

10 Storspån

5 Storspån

Storspån /riesenklingen

>10 Storspån (107)

Övrigt

18 kärnyxor

1 kärnyxa pilspetsar

7 kärnyor

1 mikrostickel

Yngre material

30 m

25–35 m

75–80m

65–70

70–75 m

75–80 m

85–90 m

74–80 m

Höjd

X

X

X

X

X

X

X

X

Teck
ning

Emg

GAM Fynd Rapp
23:S25

Emg

Emg

Emg

Emg

Enqvist

Enqvist

Enqvist

Enqvist

Enqvist / se även
Ortman Bohus mus
2010:38

Enqvist

Enqvist

Enqvist

Enqvist

Emg

Emg

Emg

Emg

Alin 1955 nr 579/
(Kindgren 1996)
Ramsedalen

Emg/
(Kindgren 1996)

Emg/
(Kindgren 1996)

Kindgren Bohus museum 1996
Risset

Referens
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1

1

Bo, Västra Frölunda
340

Bo, Västra Frölunda
344

Bo, Västra Frölunda
342

1

Bo, Västra Frölunda
337

1

1

Bo, Västra Frölunda
316

Bo, Västra Frölunda
320

4

3

Bo, Västra Frölunda
313

Bo, Västra Frölunda
310

1

1

Bo, Västra Frölunda
302A

Bo, Västra Frölunda
305

1

Bo, Västra Frölunda
268
1

1

Bo, Västra Frölunda
264

Bo, Västra Frölunda
265

4

1

Bo, Västra Frölunda
257

1

Bo, Västra Frölunda
228

2

Skiv
yxa

11 (4)

1

Bo, Västra Frölunda
225

5

Romb
sp

Bo, Västra Frölunda
257

1

Bo, Västra Frölunda
224

Bo, Västra Frölunda
224

Bo, Västra Frölunda
222

1

Enegg
/sned
sp

2

1

Lanc
<12

Bo, Västra Frölunda
221

Lanc
>12
1

Tånge
pil
sp

Bo, Västra Frölunda
215

Landskap, sock
en, nr

1

1

1

2

1

Skiv
mejs

Ler
bergs
yxa

2

Hög
nipen
sp

1

4 (6)

Skra
por

6

1

Stick
tv ret

1

1

2

5

1

Spånk
2-pol
1-sid

2

1

2

1

1

4

16 (12)

1

1

Spånk
kon
1-sid

2

St
plattf
skiv

Inventeringsfynd

2 storsp

Flat typ, 1 storp

Flat typ av spånk

9 storsp

1 kärny

4 kärny

8 storsp

1 storsp

5 storsp

Övrigt

Lihultsyxor

x

1 kärnyxa

x

1 kärnyxor

14 kärnyxor, 1
hullingspets

Stickeln / zinken?1 kärnyxa

Yngre material

25–30 m

15–25 m

Höjd

X

X

X

X

X

X

X

X

x

X

X

Teck
ning

Emg/
Johansson Gbg stadsmus 2015:28

Emg

Emg

Emg

Emg

Emg

Emg

Emg

Emg

Emg

Emg

Emg

Emg

Fynd Rapporter 1973

Emg/ (Även Fynd Rapp
1973)

Emg

Emg

Emg

Emg

Emg

Emg

Emg

Referens

Bilaga 3a. Katalog över Västsveriges senpaleolitiska redskapsinventarium
129

Skiv
yxa

1?

1

(15)

(60)

Bo,Foss 245

Bo,Foss 297

1

Bo,Bro 568

2

1

Bo,Bro 561

2(+1)

1

Bo,Bro 193

Bo,Bro 183

6

1
1

1

Bo,Björlanda 304

Bo,Bro 181

1

Bo,Björlanda 322

1

1

Bo,Björlanda 301

Bo,Björlanda 303

5

Bo,Björlanda 300

Bo,Björlanda 302

2

Bo,Björlanda 279

1

3

Bo,Björlanda 267

3

2

2

1

1

Romb
sp

Bo,Björlanda 266

Bo,Björlanda 211

2

2

1

2

Bo,Askum 388,

Bo,Askum 126

Bo,,Skredsvik 85

Bo, Ödsmål 15

1

Enegg
/sned
sp

1

1

Lanc
<12

Bo, Västra Frölunda
67

Lanc
>12
1

Tånge
pil
sp

Bo, Västra Frölunda
345

Landskap, sock
en, nr

1

4

12

Skiv
mejs

2

2

1

Ler
bergs
yxa

1

Hög
nipen
sp

(3)

1

3

3

Skra
por

3

X

1

Stick
tv ret

(1)

1

1

1

1

Spånk
2-pol
1-sid

2

1

1

1

Spånk
kon
1-sid

2

St
plattf
skiv

(4 mikrosticklar, upp
till ca 40 spånskrapor,
upp till ca 40 avslagsskrapor)

6 storsp

1 kärnyxa

2 Storspån

1 storsp

Övrigt

hullingspets?

85

1 kärnyxa

1 kärnyxa

1 kärnyxa

1 kärnyxa x

4 kärnyxa

11 kärnyxor

1 sandarnayxa, 5
kärnyxor

Yngre material

64 m

75m

70

66 m

38–49 m

30 m

63–65 m

67 m

70–75 m

Höjd

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Teck
ning

Emg/
Alin 318/
25,GAM

Emg/
(Alin 330
=antal)/
127,GAM/
Hensbacka

Emg/
S. 348

Emg/
S. Larsson 162

Emg/
Alin 470/
148, GAM

Emg/Gbg inv 155

Emg/
Alin 477/
GAM Enerklev

Emg

Emg

Emg

Emg

Emg/
Ragnesten Gbg
Stadsmus
2003:1

Emg

Emg

Emg

Emg

Emg

Emg/
Alin 378/
115GAM

Emg/
Alin 398/
287,GAM

Emg/ Alin 695

Jonsäter UV RAÄ
1984:11

Emg

Referens
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12+6

Bo,Skredsvik 299

1

Bo,Tossene 383

9

1

46

Bo,Tossene 325

1

7

Bo,Tossene 289

Bo,Tossene 369

4

Bo,Tegneby 300

1

4

Bo,Röra 78

1

1

Bo,Röra 75,

1

1

Bo,Röra 100,

Bo,Skredsvik 41

6

Bo,Navarestad 78

14

1

Bo,Morlanda 492

1

Skiv
yxa

1

20

1

Romb
sp

Bo,Lyse 91

Bo,Lyse 303

Bo,Håby, 123

3

Enegg
/sned
sp

1

Lanc
<12

Bo,Hede 45,

Lanc
>12
5

Tånge
pil
sp

Bo,Göteborg 23

Landskap, sock
en, nr

4

4

5

1

1

Skiv
mejs

2

2

2

1

1

Ler
bergs
yxa

10

Hög
nipen
sp

2

Skra
por

3

?

X

Stick
tv ret

11

4

2

Spånk
2-pol
1-sid

6

Spånk
kon
1-sid

2

St
plattf
skiv

X Storspån

Lancettmikrolitern
beskrivs som breda- därför har dessa
placerats i gruppen
> 12 mm, 36 mikrosticklar

X stora spån

10storspån

Övrigt

sandarnayxa,
hullingspets

ett stort neolitiskt
material

7 kärnyxor

Yngre material

46–50 m

65 m

61–62 m

63–66 m

59–62 m

43–45

40 m

68 m

Höjd

X

X

Teck
ning

Emg/
Alin 337A/ 126,GAM

Emg/
Alin 344/
244a GAM

Emg/
Alin 371/
224 GAM /Djupedal

Emg/
Alin ––/
279 GAM

Enqvist

Emg/
Alin 673/
187, GAM

Förarbete till en grov
lancettmikrolit/
Emg/
Alin 675/
73 & 181,GAM Kallsås
skola

Enqvist

Enqvist

Enqvist

Emg/
Alin 140/
78 GAM

K-Sjögren 2009
GOTARC Serie D
nr 74;
Hela fyndområdet är
utgrävt

Emg/
Alin 554/
128, GAM

Emg/
Alin 552/
127, GAM

Emg/
Alin 304/
39,GAM
Lerberg

Emg/
Alin 183/ GAM

Emg

Referens
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2

2

1

1

1

Dalsl Frändefors 182

Dalsl Frändefors 2

Dalsl Frändefors 203

1

7

Dalsl Frändefors 16

Dalsl Frändefors 154

Dalsl Frändefors 132

Dalsl Frändefors 130

Dalsl Frändefors 110

4

9

1

3

Bo. Tegneby 205 C

2

1

2

1

3

1

5

Skiv
yxa

Bo. Skaftö 31

Bo,Västra Frölunda
302

Bo,Västra Frölunda
253

5

2

Romb
sp

1

1

1

Enegg
/sned
sp

Bo,Uddevalla 85

1

Bo,Uddevalla 55

Lanc
<12

1

1

Bo,Uddevalla 54,

Lanc
>12

Bo,Uddevalla 56

Tånge
pil
sp

Landskap, sock
en, nr

1

1

Skiv
mejs

5

Ler
bergs
yxa

16

1

1

Hög
nipen
sp
Skra
por

8

2

Stick
tv ret

2

3

Spånk
2-pol
1-sid

1

70 m

Spånk
kon
1-sid

St
plattf
skiv

1

1 zonhoven, 16 stickel, 1borr

Kärnfragm , plattformskärna

6 storsp

Ej återfunnen vid Emg

Ej återfunnen vid Emg

Ej återfunnen vid Emg
/ev 2 stora tångesp, X
storspån

Ej återfunnen vid Emg
/ storspån

Övrigt

X

x

1 kärnyxa

Yngre material

41–47 m

15–20 m

69–70 m

80 m

70–79 m

Höjd

X

X

X

X

X

Teck
ning

Rex-Svensson 1988
Hj Larsson

Karin Rex-Svensson
1988
Hjalmar Larsson
samling

Karin Rex-Svensson
1988
Hjalmar Larsson
samling

Karin Rex-Svensson
1988
Hjalmar Larsson
samling

Karin Rex-Svensson
1988
Hjalmar Larsson
samling

Karin Rex-Svensson
1988
Hjalmar Larsson
samling

Karin Rex-Svensson
1988
Hjalmar Larsson
samling

Rex-Svensson 1988
Hj Larsson

Schmitt Opublicerad
rapp 1999

Åberg Bohus mus
2004:42

Emg

Emg

Alin 617/
Algot H 29?

Alin 626A/
GAM 60
Tureborg

Knut Tingberg 58/
GAM 61
Alin 626 B
Tureborg

Algot H/
62, GAM?/
Alin 626 C
Tureborg

Referens

132
Kustbelägen ahrensburgkultur ur ett västsvenskt perspektiv

3
1
1

1
1

1

2

1

5

1

1
2

Dalsl Frändefors 3

Dalsl Frändefors 302

Dalsl Frändefors 302

Dalsl Frändefors 353

Dalsl Frändefors 353

Dalsl Frändefors 380

Dalsl Frändefors 382

Dalsl Frändefors 382

Dalsl Frändefors 387

Dalsl Frändefors 390

Ha, Dagsås 27

Ha, Eldsberga 74
(konc 10)

5

Skiv
yxa

1

1?

Romb
sp

Dalsl Frändefors 276

Enegg
/sned
sp

1

Lanc
<12

Dalsl Frändefors 268

Lanc
>12
1

Tånge
pil
sp

Dalsl Frändefors 268

Landskap, sock
en, nr

Skiv
mejs

1

Ler
bergs
yxa

Hög
nipen
sp
Skra
por

Stick
tv ret

3

1

Spånk
2-pol
1-sid

1

1

Spånk
kon
1-sid

St
plattf
skiv

Överlagrad boplats,
konc. 9 &10
(9200±50, 8590±60)

Övrigt

1 kärnyxa

1 trekatntsmikro,
1 kärnyxa

1 grovt spån

Yngre material

5–10

65 m

1

Höjd

X

X

X

X

Teck
ning

Anberg
Genevad, Halmstads
länsmuseum 1996:5.
. Hela fyndområdet är
utgrävt

FMIS

Karin Rex-Svensson
1988
Hjalmar Larsson
samling

Karin Rex-Svensson
1988
Hjalmar Larsson
samling

Karin Rex-Svensson
1988
Hjalmar Larsson
samling

Rex-Svensson 1988

Karin Rex-Svensson
1988
Hjalmar Larsson
samling

Karin Rex-Svensson
1988
Hjalmar Larsson
samling

Rex-Svensson 1988

Karin Rex-Svensson
1988
Hjalmar Larsson
samling

Rex-Svensson 1988
Hj Larsson

Rex-Svensson 1988
Hj Larsson

Karin Rex-Svensson
1988
Hjalmar Larsson
samling

Karin Rex-Svensson
1988
Hjalmar Larsson
samling

Karin Rex-Svensson
1988
Hjalmar Larsson
samling

Referens
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1
1
2
2
1
2
2
2

Ha, Lindberg 133

Ha, Lindberg 89

Ha, Ljungby 111

Ha, Onsala 224

Ha, Onsala 323

Ha, Onsala 324

Ha, Onsala 327

Ha, Onsala 332

1
1
5
6
1

Ha, Släp 176

Ha, Släp 187

Ha, Släp 188

Ha, Stafsinge 146

1

Ha, Släp 175

Ha, Skrea 54

Ha, Skrea 183

Ha, Onsala 440

Ha, Onsala 419

2

1

Ha, Förlanda 129

Ha, Onsala 401,

1

Ha, Fjärås 434

1

Skiv
yxa

1

1

Romb
sp

Ha, Fjärås 327

1

Enegg
/sned
sp

1

6

Lanc
<12

1

1

Lanc
>12

Ha, Fjärås 173

Tånge
pil
sp

Ha, Fjärås 318

Ha, Eldsberga 74
(konc 9)

Landskap, sock
en, nr

1

Skiv
mejs

3

Ler
bergs
yxa

Hög
nipen
sp
Skra
por

Stick
tv ret

1

1

Spånk
2-pol
1-sid

Spånk
kon
1-sid

St
plattf
skiv

1 kantstickel

Överlagrad boplats

Överlagrad boplats
2 kärnborr,
2 avslagskärna, 1
storspån

X storspån, 20 mö.h.

Överlagrad boplats,
konc. 9 &10
(9550±50 )

Övrigt

hullingspets 1

Yngre material

18 m

20 m

25 m

15 m

5–7 m

30–35 m

10 m

50 m

15 m

10 m

10 m

10–25 m

5–10

Höjd

X

Teck
ning

Arkeologikonsult
2010:2294

Emg/
5 GAM

Sarauw Götaälvdalens
fornminnen

FMIS

GAM

FMIS

Eg / FMIS
F. Svensson

Lindman RAÄ UV
2014:112

Johansson RAÄ UV
2011:8

Nordqvist RAÄ UV
2007:2
Onsala kyrka

Emg/
Gam inv nr 41677-89

Emg/
142 GAM

Emg/
139 GAM

Emg/
138 GAM

Emg/
67 GAM

Streiffert RAÄ rapport
1994:9. Björnås

FMIS

Sarauw Götaälvdalens
fornminnen

FMIS

FMIS

FMIS

FMIS

FMIS

Anberg
Genevad, Halmstads
länsmuseum 1996:5.
Hela fyndområdet är
utgrävt

Referens
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1
1
1

1

Ha, Veddige 127

Ha, Veddige 127

Ha, Veddige 128

2

3

6

Ha, Veddige 119

1

1

Ha, Veddige 118

1

Ha, Veddige 116

1

Ha, Veddige 113

1

1

2

6

Ha, Veddige 108–110

Ha, Veddige 104

Ha, Veddige 103

Ha, Varberg 110

1

Ha, Tölö 26 (209)

1

1

Ha, Tölö 206

2

1

Ha, Tölö 134

1

1/(2)

Skiv
yxa

Ha, Tvååker 207

3

Romb
sp

1

1

Enegg
/sned
sp

2

Lanc
<12

Ha, Träslöv 122

Lanc
>12
1

Tånge
pil
sp

Ha, Svartrå 52

Landskap, sock
en, nr

Skiv
mejs

1

1

Ler
bergs
yxa

Hög
nipen
sp

2

/+ 1
avsl

Skra
por

2

1

9

1

1

Stick
tv ret

4

3

1

Spånk
2-pol
1-sid

Spånk
kon
1-sid

1

2

/+ II?

St
plattf
skiv

7 små tångespetsar

X storspån

1 stickel,
20 storspån,
(den ena tångespetsen är ett förarbete).
Det förekommer en
Hintersee spets och
en Havelte spets

Överlagrad boplats,
Storspån 2, mikrosticklar 2

12 spån
2 sidofragm spånk
(2-pol)
1 stickel
1 mikrostickel
1 plattformsavslag.
/( 1 federmesser, 5+1
kantstickel,)

24 zonhovenspets,
1 kantstickel, 1 mittstickel,

Övrigt

x

X

X

X

X

X

Yngre material

15 m

13 m

10–20 m

20–25 m

10–15 m

75 m

Höjd

X

X

X

X

X

Teck
ning

Nieminen 2010,
Bengt Bengtssons
samling / eg

Eg/
Bengt Bengtsson
samling

SHM

Eg Bengt Bengtssons
samling

Nieminen 2010,
Bengt Bengtssons
samling/ eg

Nieminen 2010,
B Bengtsson/ eg

B Bengtsson

Nieminen 2010,
B Bengtsson/ eg

Nieminen 2010,
B Bengtsson/ eg

Nieminen 2010,
B Bengtsson/ eg

Nordqvist 2017::80

Johansson RAÄ UV
2001:27, Hela fyndområdet är utgrävt

FMIS L. Olsson
Uv

GAM

Nordqvist RAÄ UV
2014:76, (Nordqvist
2017:52)

Eg/ insamlat, Havås

FMIS

Referens
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1

Ha, Veddige 321

1
1
1

Ha, Värö 228

Ha, Värö 262

Ha, Värö 266

Ha, Ås 114:1

1

Ha, Värö 224

1?
1

16

X

Ha, Veddige 324

Ha, Veddige 323

1

Ha, Veddige 320

1

Ha, Veddige 145

5

2

2

Skiv
yxa

1

Romb
sp

Ha, Veddige 143

X

Enegg
/sned
sp

1

1

X

Lanc
<12

Ha, Veddige 142

4

Lanc
>12

1

3

Tånge
pil
sp

Ha, Veddige 130

Ha, Veddige 128A

Landskap, sock
en, nr

1

1

Skiv
mejs

Ler
bergs
yxa

Hög
nipen
sp

1

Skra
por

Stick
tv ret

2

2

5

Spånk
2-pol
1-sid
1

Spånk
kon
1-sid

St
plattf
skiv

1 längsretuscherad
spets, 1 kärnborr / Insamlat
av B. Bengtsson
1 Gravettienfedermesser spets, 1
grov ”högnipenspets”,
2 kantsticklar, 1
storspån

1 kärnyxa, 1 sandarnayxa

26 mikroliter (enstaka
hullingspetsar, övriga
ej definerade,)

2 kärnyxor,
2 hullingspetsar, 1
mikrolit kan identifieras av teckning
som en grov lancett.
Övriga 8 mikroliter är
fragment & ej definerade till typ

2 st riesen-klingen

3 kärnyxa, 1 sandarnayxa
(spetsarna är definierade som mikroliter
dock ej vilken typ).
Fyra går av foto att
def. som grova lancettmikroliter)

Övrigt

X

X

Yngre material

65 m

10 m

9–17 m

10–15 m

10 m

10–15 m

11–12 m

13–16 m

X

Nordqvist B, 2003
Skatmossen Varbergs
Fornminnesförening
2003:1

Bengt Bengtssons
samling

GAM nr 17

Bengt Bengtssons
samling

Bengt Bengtssons
samling

Rydberg RAÄ UV
2004:20

Johansson RAÄ UV
2011:26

Westergaard m.fl. RAÄ
UV 2011:26

Westergaard m.fl. RAÄ
UV 2011:26

13–16 m

Nieminen 2010,
Bengt Bengtssons
samling / eg

Nieminen 2010,
Bengt Bengtssons
samling / eg

Eg, Bengt Bengtssons
samling

Johansson RAÄ UV
2011:26

Referens

Eg Bengt Bengtssons
samling

X

X

Teck
ning

15 m

15m

14–16 m

Höjd
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3

Ha,Onsala 25

45

6

Vg, Hornborga 97:1

Vg, Lundby 181

Vg, Kållered 77

Vg, Kållered 34

3

1

Vg, Hornborga 95

Vg, Horred 37

1

Vg, Hemsjö 73

1

1

1

1

1

Vg, Fotskäl 99

3

1

1

1

Enegg
/sned
sp

Vg, Hemsjö 72

2 fr

Vg, Askim 249,

Lanc
<12

2

1

Vg, Alingsås 79

3

Lanc
>12

Vg, Hemsjö 222

1

Vg, Alingsås 235:1

Nä, Grythyttan 98:1

Tånge
pil
sp

Landskap, sock
en, nr

1

Romb
sp

1

3

14

2

Skiv
yxa

X

Skiv
mejs

X

Ler
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yxa

1

Hög
nipen
sp

1
(spån)

1

100

1

Skra
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3

27

1

Stick
tv ret

3

2

X

1

1

2

Spånk
2-pol
1-sid

10

1

4

1

Spånk
kon
1-sid

1

St
plattf
skiv

>20 storspån,
1 kärnyxa

(egen genomgång
Slagplats I:
1 ret. Spånfragm/
mikrolit?, 1 spånfrag/
sidoretuscherad;
slagplats II:
1 triangelmikrolit, 1 re.
Spånfragm.)

1 federmess, 5
Zonhoven,
1 trekantsmikro, 1
längdsret mikro,
4 stickel,
6 mikrostickel, 212
storspån,
35 smalspån, 55
mö.h.

109 mikrostickla,r, 5
kärnyxor.
Stort benmaterial.

Båda föremålen
tillverkade av lokal
Kinnekulleflinta

1 storspån, svallat

X storspån

1 Mikrostickel,
1 borr

Eneggad är tillverkad
av ett lokalt material
(ej flinta)

Mittstickel,
Överlagrad boplats

Övrigt

2 hullingspetsar

Även avslag och
spetsar.
Alla redskap av
hälleflinta

Yngre material

27 m

65 m

70 mö.h.

170 mö.h.

10 m

Höjd

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Teck
ning

Nieminen RAÄ UV
2015:109

Petersson 1997:5
Stretered, Hela fyndområdet är utgrävt

Nordqvist UV RAÄ
2005:1
Stretered, Hela fyndområdet är utgrävt

Emg

Kindgren Vg fornminn
föring tidskr 1995–
1996: 215:ff/ Nordqvist
2000
Almeö

Eg /
Leif Andersson
samling

Emg /
Bokö, Timmervälten,
Tinnberg

Borr (ev zinken)
Emg/ Bokö,Östergård,
Tinnberg

Emg /Bokö, Furevik,
Tinnberg

Eg

Nordqvist UV RAÄ
2006:9

Emg

Emg

Welinder 1994

Emg/
Niklasson 1973
Gottskär
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2

Vg, Trollhättan 99

Öst, Ödeshög 88:1

1

Vg, Stenum 44

Vg, Skepplanda 223

1

Vg, Norra Ving 45

Lanc
>12

1

Tånge
pil
sp

Vg, Norra Lundby 91
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36

2
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2
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2
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tv ret

1

5

1

1

Spånk
2-pol
1-sid

1

Spånk
kon
1-sid

St
plattf
skiv

Tångespetsarna – kan
utgöra stora eneggade spetsar

1 konisk spånkärna
tillverkad av lokal
Kinnekulleflinta

Övrigt

3 storspån,
Ungefär fyndplats

4 kärnyxor
2 sandarnayxor

Yngre material

135 mö.h.

Höjd

X

X

X

X

X

Teck
ning

Brovall 2003

Emg/
Boskogen

Eg /
Leif Andersson
samling

Nieminen m.fl. RAÄ
UV 2009:29

Eg /
Leif Andersson
samling

Eg /
Leif Andersson
samling

Referens
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Bilaga 3b. Plancher över Västsveriges
senpaleolitiska redskapsinventarium
Plansch 1 (skala 1:1)

Flintföremål från Ha, Långås 111: A–C. lerbergsyxor. D. storspån.
E. ensidig, tvåpolig spånkärna med motstående plattformar.
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Plansch 2 (skala 1:1)

Flintföremål från Ha, Långås 111: A–B. skivyxor.

Plansch 3 (skala 1:1)

Ha, Tvååker 207: federmesserspets.

Plansch 4 (skala 1:1)
Ha, Träslöv 122 (Havås):
1–6, 8, 10–16, 20–21 och 24.
zonhofenspetsar. 26, 29–30.
eneggad spets. 7, 9, 25, 33.
tångespets, fragment. 32.
grov lancett. 17, 31. längsretuscherad spets. 23. triangelmikrolit. Övriga är fragmentariska spetsar.
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Plansch 5 (skala 1:1)

Ha, Träslöv 122 (Havås): 34. stickel på retusch.
35 och 37. zonhofenspets. 36. mittstickel.

Plansch 6 (skala 1:1)

Ha, Veddige 142: A och E: tångepilspets.
B–C. grov lancettmikrolit. D. eneggad spets.
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Plansch 7 (skala 1:1)

Plansch 8 (skala 1:1)

Ha, Veddige 142: A–B. skivyxor.

Ha, Veddige 104:
grov lancettmikrolit.
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Plansch 9 (skala 1:1)

Ha, Veddige 104: A. grov lancettmikrolit. B. tångespets (ahrensburgtyp).
Veddige 116: C. eneggad spets. Veddige 108–110: D. eneggad spets.

Plansch 10 (skala 1:1)

Ha, Veddige 321: A. skivyxa. B. grov lancettmikrolit.
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Plansch 11 (skala 1:1)

Ha, Ås 114: A. spånfragment. B. längsretuscherad spets.
C. borrspets. D. stickel. E. spets. F. stickel.
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Plansch 12 (skala 1:1)

Plansch 13 (skala 1:1)

Vg, Horred 37: eneggad spets.

Ha, Onsala 25: spånskrapa.
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Plansch 14
(skala 1:1)

Ha, Onsala 25: A, F, I. tångepilspetsar (A=ahrensburgtyp,
F=hinterseetyp. I=haveltetyp). C. eneggad spets. E. rombisk mikrolit. G, J, K. grov lancettmikrolit. H. mittstickel.
B, D. ensidig, tvåpolig spånkärna med motstående plattformar. L. storspån.
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Plansch 15 (skala 1:1)

Plansch 16 (skala 1:1)
Ha, Onsala 25: hullingspets.
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Ha, Onsala 25: A. skivmejsel. B. skivyxa.
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Plansch 17 (skala 1:1)
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Ha, Tölö 26 (ur Rapport 2001:27): A. skivyxa. B. stickel. C. eneggad spets.
D. spånskrapa. E, F. lancett. G. avslagsborr.
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Plansch 18 (skala 1:1)
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Ha, Tölö 26: A, B. storspån.

Plansch 19 (skala 1:1)
Vg, Kållered 49: tångespets (ahrensburgtyp).
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Plansch 20 (skala 1:1)
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Vg, Kållered 77: A, B. ensidig enpolig grov konisk spånkärna.
C. ensidig tvåpolig spånkärna med motstående plattformar.

Plansch 21
(skala 1:1)

Vg, Kållered 34: A. spånskrapa.
C, F, O. tångepilsfragment.
E, G, J. triangelmikrolit.
D, G, K, N. spetsfragment.
I. förarbete till längsretuscherad
spets. P. mikrostickel. L. kant
stickel. M. ensidig tvåpolig med
motstående plattformar.
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Plansch 22 (skala 1:1)

Vg, Lindome 49: A. tångespets (Brommetyp).
B. tångespets, tångefragment. C. storspån.
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Plansch 23 (skala 1:1)
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Vg, Fotskäl 99: A. tångespets (Brommetyp). B–F. storspån och fragment.
G. avslagsfragment. H. ensidig grovt konisk spånkärna.
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Plansch 24 (skala 1:1)
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Bo, Västra Frölunda 212: A. eneggad spets. B. högnipenspets. Västra Frölunda
302A: C. grov lancettmikrolit. D. eneggad spets. Björlanda 341: E–F. grova
lancettmikroliter. Björlanda 374: G. tångepilspets. Björlanda 381: H. grov lancettmikrolit. Björlanda 301: H. grov lancettmikrolit. Tuve 117: J. tångepilspets.

Plansch 25 (skala 1:1)
Bo, Tuve 127: eneggad spets.
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Plansch 26 (skala 1:1)
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Bo, Göteborg 15: A–D. tångepilspets. B–C. haveltespets. E. rombisk mikrolit.
Göteborg 27: F. liten tångepilspets. Styrsö 145: G. eneggad spets. Styrsö 145:
H. eneggad spets. Styrsö 143: I. eneggad spets. J. eneggad spets.

Plansch 27
(skala 1:1)

Bo, Björlanda 274: A. rombisk mikrolit. B. stickel på retusch. Björlanda 267: C. stickel på retusch.
Björlanda 302: tångepilspets. Björlanda 304: E. tångepilspets. Björlanda 303: F. tångepilspets
(tångefragment). Björlanda 333: G. eneggad spets, H. rombisk mikrolit. Björlanda 339: Lancettmikrolit (längsretuscherad). J. borr (zinken?). Säve 251: K. tångepilspets. Lundby 161: L. eneggad spets.
Rödbo 38: M–Q. lancettmikrolit. R. tångepilspets. S. rombisk mikrolit. T. eneggad spets.
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Plansch 28 (skala 1:1)

Kustbelägen ahrensburgkultur ur ett västsvenskt perspektiv

Bo, Rödbo 38: A. eneggad. B. grov lancettmikrolit. Styrsö 141: C. liten tångespets.
Torslanda 17: D–E, G-H. tångepilspets. F. grov lancettmikrolit. Torslanda 149:
I. eneggad spets. Torsby 182: J. grov lancettmikrolit.
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Plansch 29 (skala 1:1)

Bo. Västra Frölunda 221: A. skivyxa. B. grov lancettmikrolit. Västra Frölunda 340: C. skivmejsel. D. grov
lancettmikrolit. E–F. eneggad spets. G. tångepilspets.
Västra Frölunda 345: H. ensidig grovt konisk spånkärna. I. skivyxa.
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Plansch 30 (skala 1:1)

Bo, Säve 202: A. grov lancettmikrolit. Säve 247: B. tångespets,
spetsfragment. Västra Frölunda 209: D–E. grov lancettmikrolit. Västra Frölunda 302: F–H, J–K. grov lancettmikrolit.
I. rombisk mikrolit. Tuve 72: L. lancettmikrolit. Björlanda 211:
M. grov lancettmikrolit. Björlanda 234: N. förarbete till spets.
O. eneggad spets. P. tångepilspets. Harestad 80: K. rombisk
mikrolit.
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Plansch 31 (skala 1:1)

Björlanda 301: A. skivyxa.

Plansch 32 (skala 1:1)
Bo, Västra Frölunda 221: A. grov
lancettmikrolit. Västra Frölunda
222: B. hullingspets.
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Plansch 33 (skala 1:1)
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Bo, Björlanda 238: A–D. eneggad spets. B. tångespets. C. rombisk mikrolit.
Lundby 170: A–B. tångespetsar. Lundby 175: G–H och J–K. lancettmikrolit.
I. eneggad spets.
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Plansch 34
(skala 1:1)
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Bo, Torslanda 101: A–B –grov lancettmikrolit. C. triangelmikrolit? D–E. borr (zinken?). Västra
Frölunda 268: F. grov lancettmikrolit. Västra Frölunda 225: G. grov lancettmikrolit. H. trapet
soid mikrolit. Torslanda 211: I. grov lancettmikrolit. Göteborg 77: J–K. grov lancettmikrolit.

Plansch 35
(skala 1:1)

Bo, Torslanda 153: A. spånborr. Torslanda 100: B. tångespets. C. grov lancett. Torslanda 115: D. liten tångepilspets.
E. hullingspets. F. grövre tångepilspets. G. grov lancettmikrolit. H. tångepilspets. Torslanda 173: I. tångepilspets.
Torslanda 126: J. rombisk mikrolit. Torslanda 133: K. grov lancettmikrolit (längsretuscherad). Harestad 129:
L. rombisk mikrolit (hulling?). M. grov lancettmikrolit. N. rombisk mikrolit. O. stickel på retusch. P. tångespets.
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Plansch 36 (skala 1:1)
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Bo, Lundby 100: A. grov lancettmikrolit. Styrsö 141: B. grov lancettmikrolit.
Tuve 85: C–D. grov lancettmikrolit. E. borr. Säve 251: F. grov lancettmikrolit.
G. stickel på retusch. Västra Frölunda 310: H. grov lancettmikrolit. Västra
Frölunda 215: I. stickel (zinken?).
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Plansch 37 (skala 1:1)

Plansch 38 (skala 1:1)
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Bo, Torslanda 167: A. grov lancettmikrolit. B. grovt konisk spånkärna.
C. skivyxa. D. kärnyxa (ur Fynd rapporter 1978).

Bo, Västra Frölunda 257: A. skivyxa. B. spånskrapa (Fynd rapporter 1973).
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Plansch 39 (skala 1:1)
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Bo, Lundby 175: A. skivyxa. B. lancettmikrolit. C. grov lancettmikrolit. D. grovt
konisk spånkärna. Torslanda 172: E. grovt konisk spånkärna. F. avslagskärna.
G. lancettmikrolit (ur Fynd rapporter 1978).
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Plansch 40 (skala 1:1)
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Bo, Göteborg 70: A. skivyxa. B. mittstickel. C. stickel på retusch
(ur Fynd rapporter 1973).

Plansch 41 (skala 1:1)

Bo, Ödsmål 15: A. stickel på retusch. B. skivyxa. C. plattformsskiva.
D. tångespets (ur Rapport 1984:11).

Plansch 42 (skala 1:1)

Bo, Uddevalla 48: A–B. spånskrapa. Uddevalla 45: C. avslagsskrapa.
Uddevalla 75: D. storspån (riesenklinge). Uddevalla 146: E. storspån.
Uddevalla 157: F. stickel på retusch. G. kantstickel. H. storspån. Uddevalla 69: I–J. storspån. K. spånskrapa fragment

170

Plansch 43 (skala 1:1)
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Bo, Göteborg 70: A. skivyxa. B. mittstickel. C. stickel på retusch
(ur Fynd rapporter 1973).
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Plansch 44 (skala 1:1)

Uddevalla 45: A. skivyxa. B. storspån (riesenklinge).
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Plansch 45 (skala 1:1)
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Bo, Uddevalla 45: A. grovt koniskt spånkärna. B. kantstickel. C. storspån,
fragment (riesenklinge). D. stickel på retusch. E. storspån (riesenklinge).
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Plansch 46 (skala 3:2)

Uddevalla 45: A. tångepilspets (brommetyp). B. tångepilspets.
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Plansch47 (skala 1:1)
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Bo. Uddevalla 45: ensidig tvåpolig med motstående plattformar.
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Plansch 48 (skala 1:1)
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Bo. Uddevalla 74: A. tångespets (ahrensburgtyp). B. mikrolit. C. mikrostickel.
Uddevalla 51b: D. tångespets (brommetyp). E. lancettmikrolit. Uddevalla 48:
F. tångepilspets fragment. G. lancettmikrolit. H. zonhofenspets. I. rombisk
mikrolit.
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Plansch 49 (skala 1:1)
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Bo, Uddevalla 45: A. zonhofenspets. B. mikrolitförarbete. Uddevalla 69A: C.
mikrolit. E, F, H, I, G. grov lancettmikrolit. D. tångepilspets. Uddevalla 86: H,
I. smal lancettmikrolit. J. rombisk mikrolit. Uddevalla 83: K. grov lancettmikrolit. Uddevalla 113: L. grov lancettmikrolit. M, N. smal lancettmikrolit
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Plansch 50 (skala 1:1)

Bo, Tossene 42: A. eneggad spets. Lyse 309: B. tångespets. Kville 542:
C. tångespets. Lyse 309: D–E. storspån. F. triangelmikrolit.
G, H. mikrolitfragment. I. stickelavslag.
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Plansch 51 (skala 1:1)
Bo, Skredsvik 299: A. smal lancettmikrolit. Skredsvik 58: B, C, D, E, F, G, L, O, P, Q. grova lancetter.
H–J. borr varav H utgör ett förarbete (högnipen
spets). K, M. zonhofenspets. N. mikrolitförarbete.
R–S. grova tångepilspetsar.
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Plansch 52 (skala 1:1)

Bo, Lyse 309: Grov tångepilspets.

Plansch 53 (skala 1:1)

Bo, Foss 245: A. tångepilspets. B. Tossene 325: tångepilspets (swidryspets). C. grov lancettmikrolit.
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Plansch 54
(skala 1:1)

Bo, Skredsvik 299: A. förarbete till en
grov lancettmikrolit. Skredsvik 40:
B–C. eneggad spets. Skredsvik 43:
D. grov lancettmikrolit. Skredsvik 45:
E–F. grov rombisk mikrolit. G. tångespets (tångefragment). H. förarbete
till grov lancettmikrolit. Skredsvik
88: I–J. tångepilspets. Skredsvik 19:
K–L. grov lancett. M. rombisk mikrolit.
Skredsvik 49: N. grov lancettmikrolit.
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Plansch 55 (skala 1:1)
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Bo, Skredsvik 19: A. rombisk mikrolit. B. grov lancettmikrolit. C. tångepilspets
(tångefragment). D–F. grov lancettmikrolit. G. tångepilspets (brommetyp, fragment). Foss 245: H. rombisk mikrolit. I–J. tångespets (brommetyp och Swidrytyp).
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Plansch 56
(skala 1:1)
Bo, Foss 425:
A. stickel. B. hög
nipen spets.
C. ensidig tvåpolig
spånkärna med
motstående plattformar. D. skivyxa.
E. sandarnayxa.
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Plansch 57 (skala 1:1)

Bo, Foss 425: A. konisk spånkärna (fragment/bergkristall?). C. hullingspets
(fragment).

Plansch 58 (skala 1:1)

Bo, Lyse 309: grov tångespets.
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Plansch 59 (skala 1:1)

Bo, Lyse 309: ensidig tvåpolig spånkärna med motstående plattformar.

Plansch 60 (skala 1:1)

Bo, Askum 383: A–B. grov lancettmikrolit. C. lancettmikrolit. Bro 183:
D. rombisk mikrolit.
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Plansch 61 (skala 1:1)

Plansch 62 (skala 1:1)
Bo, Stenkyrka 94:
t rapetsoid mikrolit.

Bo, Stenkyrka 94 (Tosskärr): A–G. eneggad spets (tosskärrstyp). H. rombisk mikrolit. I. förarbete, eneggad spets. J. kantstickel. K. mikrostickel.
L. spånskrapa. M–N. storspån (riesenklinge).
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Plansch 63 (skala 1:1)
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Bo, Stenkyrka 94: A. skivyxa. B. grovt konisk spånkärna. Stenkyrka 47:
C. skivyxa.
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Plansch 64
(skala 1:1)
Bo, Tegneby 206,
237, 205 och 210:
A–D. skivyxa.
Tegneby 233:
E. skivmejsel.

Plansch 65 (skala 1:1)
Bo, Tegneby 205: A–B. tångepilspets.
C. spånskrapa (ur Schmitt 1999,
opublicerad rapp).
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Plansch 66 (skala 1:1)

Bo, Stala 16: Skivyxa.

Plansch 67 (skala 1:1)

Bo, Stala 16: skivmejsel.
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Plansch 68 (skala 1:1)
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Bo, Stala 16: A, C. grov lancett. B. mikrostickel. D–F. storspån (F. reisenklinge).
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Plansch 69 (skala 1:1)

Kustbelägen ahrensburgkultur ur ett västsvenskt perspektiv

Bo, Stala 16: ensidig grovt konisk spånkärna.

Plansch 70 (skala 3:2)

Bo, Morlanda 57: A-B. tångepilspetsar. C–E. grova lancettmikroliter.
F–U. borr (högnipenspets).
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Plansch 71 (skala 1:1)

Kustbelägen ahrensburgkultur ur ett västsvenskt perspektiv

Bo, Morlanda 57: A. tångepilspets (tångefragment). B. eneggad spets.
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Plansch 72 (skala 1:1)
Bo, Morlanda 57: B. senpaleolitiskt storspån från
Morlanda 57. (A. senpaleolitiskt storspån. Kållered
77; C. smalspån. Balltorp 110; D. gropkeramiskt
spån. Lindberg 89.)
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Plansch 73
(skala 1:1)

Exempel på författarens blyertsteckningar av originalföremålen. Dessa teckningar har
Anders Andersson använt när föremålen renritades. Blyertsteckningarna finns renritade,
se plansch 74 med flera. Notera att blyertsteckningarna innehåller ytterligare information som visar olika typer av exempelvis skottskador och brott. A. En förmodad zinken.
B–K. och N–O. olika spetsar. L-M. spetsar av högnipentyp.

Plansch 74
(okänd skala)

Bo, Morlanda 57: 1, 3, 4, 5, 8, 10, 22, 23, 24, 27. lancettmikroliter (och fragment). 6, 9. rombisk mikrolit. 7, 13, 19, 20. tångepilspetsar (och fragment). 14. eneggad spets. 21. stickel. 2,
26. ämnen till spetsar (förarbeten).

Plansch 75
(okänd skala)

Bo, Morlanda 57: 28, 29, 40, 41, 43, 44, 45, 49. lancettmikroliter (och fragment), 31, 35, 36
och 42 eneggad spets (31, 42. tosskärrstyp, 35, 36. högnipentyp), 32. mittstickel på retusch,
33, 34, 39, 43, 46, 47. tångespetsar (och fragment), 37. ämne till spets, 38. skivyxa, 30. rombisk mikrolit, 48. fragment av spets.
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Plansch 76 (skala 1:1)

Bo, Morlanda 57: 50, 51, 54, 55. lancettmikroliter. 52. tångespets. 56. ensidig
tvåpolig spånkärna, 57. Skivmejsel.
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Plansch 77 (skala 1:1)

Kustbelägen ahrensburgkultur ur ett västsvenskt perspektiv

Bo, Morlanda 57: 58. lerbergsyxa. 59. grov trapets mikrolit. 60. skivyxa.
61. lancettmikrolit. 62. tångespets (fragment). 63. rombisk mikrolit.
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Plansch 78 (skala 1:1)

Bo, Skee 409: A. grov lancettmikrolit. Naverstad 223: B. kantstickel
(av storspån). C. grov lancettmikrolit.
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Plansch 79 (okänd skala)
Vg, Frändefors 154: A. skivmejsel. Frändefors 276:
B. tångepilspets? C. ensidig grovt konisk spånkärna. Frändefors 382: D. kärnyxa. E. trekantsmikrolit? F. ensidig tvåpolig spånkärna med motstående plattformar. G. skivyxa. Frändefors 387:
H. kärnyxa (oklar skala, ur Rex Svensson 1988).

Plansch 80
(okänd skala)

Vg, Frändefors 110: A. skivyxa. Frändefors 130: B. ensidigt konisk spånkärna. Frändefors
380: C. storspån. Frändefors 203: D. skivyxa (oklar skala, ur Rex-Svensson 1988).
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Plansch 81 (okänd skala)
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Vg, Alingsås 79: A. eneggad spets. B. tångepilspets. Trollhättan 99: C–D. två
tångepilspetsar (kan eventuellt utgöra större eneggade spetsar).

Plansch 82
(skala 1:1)

Vg, Norra Lundby 91: A. ensidig tvåpolig spånkärna med motstående plattformar. B. grov lancettmikrolit. Norra Ving 45: C. grov lancettmikrolit. D–E. lancettmikrolit. F. ensidig tvåpolig
spånkärna med motstående plattformar. Hornborga 97: G. skivyxa. H. grov lancetttmikrolit.
I. spånskrapa. J. kantstickel. K. avslagsskrapa. Stenum 44: L. ensidig grovt koniskt spånkärna; de vita fälten på teckningen är kristallplan (tillverkad av lokal kinnekulleflinta).
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Plansch 83 (skala 1:1)
Vg, Stenum 44: A. tångefragment. B. rombisk mikrolit.
C. spets, fragment. D. mikrostickel. E. ensidig tvåpolig
spånkärna med motstående
plattformar.

Plansch 84 (skala 1:1)
Vg, Alingsås 235: A, B. tånge
spets. C, D. eneggad spets
(C. lokal bergart).
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Plansch 85 (okänd skala)

Kustbelägen ahrensburgkultur ur ett västsvenskt perspektiv

Vg, Hemsjö 73: A. mikrolit, längsretuscherad. B. eneggad spets. Hemsjö 222: C. eneggad spets. D. storspån. E. eneggad spets. Hemsjö 72:
F. tångespets. G–H. borr (zinken?). I. eneggad spets. J–K. hullingspets.

Plansch 86 (okänd skala)
Vg, Hornborga 95: Lancettmikrolit (kinnekulleflinta, obs.
förekommer även en spånkärna och lancettmikrolit som
är tillverkad av Kinnekulleflinta – se Stenum 44).

Bilaga 3b. Plancher över Västsveriges senpaleolitiska redskapsinventarium

205

Plansch 87 (skala 1:1)

Plansch 88 (skala 1:1)

Ög, Ödeshög 88: storspån.

Ög, Ödeshög 88: skivyxa (antas höra samman med
storspånen från Ödeshög 88, Ur Montelius 1917, s. 4).

Plansch 89 (okänd skala)

Grythyttan 98: A-B. skivyxor (tillverkad av hälleflinta,
okänd skala, efter Welinder 1994).

